
یارانه؛ کاله گشاد بر سر ایرانی ها یا معامله منصفانه؟

ما هیچ، ما نگاه، ما آه!
3

 پشت پرده هایی از میدان کهنه اصفهان
 یک گره تاریخی که باز نشد؛ 

7

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

خاموشی های برنامه ریزی 
شده در راه است

معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش و پرورش استان می گوید 

آموزش مجازی، ترک تحصیل پنهانی 
دانش آموزان را به دنبال داشته است

آفت آموزش از راه دور!

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری:

بین مدارس خاص و دولتی 
 در کشور فاصله آموزشی 

وجود دارد 

3

4

5 7

 در هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان
چه گذشت؟

توضیحاتی پیرامون حواشی 
انتخاب شهردار اصفهان

5

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۹۸ درصد از تاالب بین المللی 
گاوخونی خشک است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

در دولت جدید، 
وزرا به مشکالت 

 نصف جهان
 توجه بیشتری 

3دارند

مدیران 
جسارت 

افزایش قیمت 
برق را داشته 

باشند 7

دستبرد به طبیعت در اصفهان؛ دردی که باید درمان شود

زخم زمین خواری
3

 مشتری موردنظر در دسترس 
نمی باشد! 

 رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن 
ثابت و همراه اصفهان می گوید بازار موبایل راکد است:

3

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان؛
کمبود تولید داشته باشیم، 
خاموشی ها ادامه می یابد

گاندوها گام اول را محکم برداشتند؛

 حضور پررنگ ذوب آهن در
 بازار نقل و انتقاالت

مدیر درمان تامین اجتماعی استان: 
هیچ بیماری درصف انتظار 

بیمارستان های اصفهان نیست

3

5

6 8

مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه:

سال جهش تولید، سال طالیی 
شرکت فوالد مبارکه بود

3

رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم 
التحریر اصفهان مطرح کرد:

سایه سنگین کرونا بر فروش 
لوازم التحریر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

 برای چهارمین سال متوالی و 
در قالب طرح» نذر آب«؛

اصفهانی ها به یاری 
سیستانی ها شتافتند

      آگهی مزایده عمومی)نوبت اول( 

م الف:1176330
احمدرضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهر 

          آگهی مزایده عمومی مرحله اول و سوم

م الف:1178710
شهرداری اژیه - حسین نظام زاده اژیه

چاپ دوم

نوبت اول

شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3003/ش مورخ 1399/12/27 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از واحد شماره 1 طبقه همکف فرهنگسرای 

دانش و خالقیت را از طریق مزایده عمومی برای مدت 2 ســال به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 1400/06/13 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری اژیه به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر اژیه، در نظر دارد فروش تعداد پنج پالک زمین با کاربر بی کارگاهی و یک پالک زمین با کاربری 
مسکونی و همچنین بهره برداری جایگاه سی ان جی متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی انجام نماید؛ لذا متقاضیان می توانند 

از تاریخ 1400/06/09 لغایت پایان روز 1400/06/18 ، پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
*- ضمنًا سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
» تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای 

 ابریشم،کلیشاد سودرجان، پیربکران، بهاران، قهدریجان در ازای واگذاری بخشی

 از پساب حاصله)به روش بیع متقابل(«

مزایده شماره) 400-2-102/3(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب مصوب سال 1369 و ماده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، تکمیل تاسیسات فاضالب 

شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود 

و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصری از پروژه : 
 موضوع پروژه : » تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای ابریشم،کلیشاد سودرجان، پیربکران، 

بهاران، قهدریجان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله)به روش بیع متقابل(«

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان
- دوره احداث: 3 )سه( سال

- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
- محل اجرا: شهرهای منطقه فالورجان

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری : 
- سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شــود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت 

مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/06/13
تاريخ گشايش اسناد مزایده: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/06/14

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 201(

نام روزنامه:زاینده رود                                 تاريخ انتشار:1400/6/1

نوبت اول

ردیف شماره پالک موقعیت پالکمتراژ پالک )متر مربع(قیمت پایه هر متر مربع )ریال(

231خیابان شهید دهقانی- مسکونی )مرحله سوم(3/750/000200

342بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله سوم(8/000/000420

353بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

364بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

375بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

386بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

 7- بهره برداری جایگاه ســی ان جی شهرداری اژیه با شماره اشــتراک 2061547909 با قیمت پایه 65 درصد ســود ناویژه سهم شهرداری اژیه 
)مرحله اول( 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مطرح کرد:

ترویج فرهنگ کاهش 
 مصرف پالستیک در 

شهر اصفهان

5

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:1182290

شرکت عمران شهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شــرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای 
گواهینامه های صالحیت معتبر پیمانکاری )طبق شرایط مندرج مناقصه( واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1400/06/08 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه بارگذاری پاکت های )الف و ب و ج( و امضا الکترونیکی و 
دیجیتال به  آدرس بهارستان- بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 239- واحد فنی مهندس محمد صادق صالحی و مهندس امیری- تماس حاصل 

نمایند. مناقصه گر می بایست به دقت به شرایط مناقصه توجه نماید. 
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و نقدی اقدام نماید )طبق شرایط مندرج در اسناد( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و کسب راهنمایی های بیشتر در خصوص امضا الکترونیکی و دیجیتال به سامانه ستاد مراجعه فرمایید. 
مرکز تماس: 41934-021  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

ضمانت شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان 

12000001352000018

عملیــات اجرایی حفظ و 
نگهداری و توسعه فضای 
سبز شهر جدید بهارستان 
)شــامل تهیه نهال و گل و 
گیاه، نگهــداری و آبیاری 

و تکمیل شبکه آبیاری( 

حداقل پایه 5 
رشته کشاورزی

86/672/338/2724/400/000/000
 1400/06/15

ساعت 17
 1400/06/27

ساعت 13
 1400/06/31

ساعت 10
12 ماه 

3
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ورود بدون دردسر طالبان به پنجشیر؟
به گزارش طلوع نیوز، گروه طالبان می گوید که نیرو های آنان روز شنبه از چند جهت بدون درگیری وارد 
خاک پنجشیر شدند، اما هواداران احمد مسعود این ادعای طالبان را رد می کنند. یک عضو کمیسیون 
فرهنگی گروه طالبان می افزاید، هنوز هم دِر گفت وگو باز است و نیز هیئتی متشکل از علمای دینی 
از ســوی احمد مســعود به کابل آمده بود و با نمایندگان طالبان دیدار کرد.انعام ا... سمنگانی، عضو 
کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، گفت: »هنوز درگیری صورت نگرفته، البته مجاهدین امارت اسالمی 
از چندین جهت پیشروی داشته، بدون این که با مقاومت آن ها روبه رو شده باشند. نیرو های امارت 
اسالمی از استقامت های مختلف داخل خاک پنجشیر شده اند«. این در حالی است که رییس هیئت 
جبهه مقاومت ورود نیرو های طالبان را به خاک پنجشــیر رد می کند.از سویی هم دو سناتور مشهور 
آمریکایی گفته اند که پنجشیر باید یک منطقه امن شناخته شود و آمریکا برخی از رهبران جبهه مخالف 

طالبان را به رسمیت بشناسد. در همین حال، مردم افغان خواهان صلح میان دو طرف هستند.

بایدن:

احتمال حمله در افغانستان باالست
جو بایدن پس از حمله به فرودگاه کابل گفته بود که »تروریست ها نمی توانند مانع ما شوند. اجازه نخواهیم 
داد آن ها ماموریت ما را متوقف کنند. ما عملیات تخلیه را ادامه خواهیم داد. من به فرماندهانم دستور 
داده ام برنامه هایی عملیاتی برای حمله به داعش-خراسان طراحی کنند. این تروریست های داعش 
پیروز نخواهند شد.«بایدن در این بیانیه گفت: » با تیم امنیت ملی در واشنگتن و فرماندهان در میدان 
دیدار کردم. ما درباره حمله نیرو های آمریکایی علیه گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان بحث 
کردیم. گفتم ما باید دنبال این گروه که مسئول حمله به نیرو های ما و غیرنظامیان بی گناه در کابل بوده، 
باشیم و هستیم. این حمله، آخرین حمله نخواهد بود. ما به شکار هر شخصی که در آن حمله دست داشته 
ادامه خواهیم داد و آن ها باید بهای این کار خود را بپردازند. هر زمان، هر کسی به دنبال آسیب رساندن 
به آمریکا یا حمله به نیروهای مان باشد، پاسخ خواهیم داد. در این موضوع تردیدی وجود ندارد«.بایدن 
اضافه کرد: »اوضاع میدانی )در افغانستان( همچنان به شدت خطرناک بوده و تهدیدات حمله تروریستی 
علیه فرودگاه هنوز باالست. فرماندهان مان به من اطالع دادند که احتمال حمله بسیار باال خواهد بود. 

من به آن ها دستور دادم تا هرگونه اقدام احتمالی برای اولویت دادن حمایت از نیرو ها را اتخاذ کنند.«

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد؛

اتفاقی بی سابقه در استونی!
پارلمان استونی برای برگزاری یک انتخابات غیرعادی آماده می شود؛ قرار است روز دوشنبه نمایندگان 
پارلمان به نامزد مدنظر خود برای مقام ریاست جمهوری این کشور رای دهند، اما تنها یک نامزد برای 
این رای گیری حاضر است.دوره پنج ساله ریاست جمهوری خانم کریستی کالیوالید در ۱۰ اکتبر به پایان 
می رسد و مطابق با قانون، این وظیفه ۱۰۱ قانونگذار پارلمان استونی است که جانشین او و رییس جدید 
دولت را برگزینند.اما اگر تا پایان مهلت قانونی فرد دیگری نتواند حداقل حمایت الزم از سوی نمایندگان 
را به دست آورد و برای این انتخابات ثبت نام کند، آنگاه آالر کاریس ۶۳ ساله که مدیر موزه ملی استونی 

است به عنوان تنها نامزد موجود در رای گیری روز دوشنبه)امروز( پارلمان حاضر خواهد شد.

سوابق رییس بانک مرکزی طالبان؛

 فقط سواد خواندن و نوشتن دارد!
گروه تروریستی طالبان، حاج محمد ادریس را به ریاست بانک مرکزی افغانستان منصوب کردند. در 
سابقه حاج محمد ادریس آمده که وی خواندن و نوشتن پشتون را بلد است و پول های خلیفه قبلی 

»مال اختر منصور« را برایش پنهان و نگهداری کرده است.

روایت پایگاه خبری »مدرن دیپلماسی« از یک اتفاق عجیب در جریان نشست پوتین-مرکل:

چه کسی به تلفن همراه »آنگال مرکل« زنگ زد؟

پایگاه خبری »مدرن دیپلماسی« در گزارشی، به ماجرای زنگ خوردن تلفن 
همراه »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در جریان دیدار رسمی با »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهور روسیه پرداخته و ابعاد مختلف این مسئله را که در 
نوع خود در جهان سیاست و دیپلماسی، بسیار عجیب است، مورد بررسی 
قرار داده است.مدرن دیپلماسی در این رابطه می نویسد: »در جریان دیدار 
اخیر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان با والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در 
مسکو، دوربین های خبری، اتفاقی عجیب را ثبت کردند. این دیدار، آخرین 
دیدار از سری مالقات های رهبران کنونی روسیه و آلمان بود. در واقع، این 
دیدار به دلیل خروج آنگال مرکل از قدرت، دیدار خداحافظی وی با پوتین 
تلقی می شــد )مرکل تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانــی آلمان که قرار 
است در اواخر سپتامبر سال جاری میالدی برگزار شود، همچنان در قدرت 
است(.در این راستا، در نخستین دقایق دیدار مذکور )کامال مرسوم است 
که به فیلمبرداران خبری اجازه داده می شود تا در اتاقی که مالقات صورت 
می گیرد، بمانند(، تلفن همراه صدراعظــم آلمان که در جیبش بود، زنگ 
خورد. وقوع اتفاقی مشابه که در جریان آن تلفن همراه یک رهبر سیاسی 
در دیدار با همتایش به صدا درآید، چندان مسبوق به سابقه نیست. با این 
حال، آنگال مرکل به محض اینکه صدای تلفن همراه خود را شنید، به طرز 
ناخوشایندی آن را از جیبش درآورد و با فشردن یک دکمه، آن را قطع کرد. 
در این بحبوحه، پوتین همچنان به سخنان خود ادامه داد و به طعنه گفت: 
»ما بدون تردید و قطعا ارتباط میان خود را حتی با استفاده از تلفن همراه، 
ادامه خواهیم داد«.به گزارش فرارو، این رویداد در تاریخ دیپلماسی جهان 
به عنوان یک موضوع جالب و حاشــیه ای ثبت خواهد شد. ما پس از این 
اتفاق شاهد نبودیم کسی از خود بپرسد چه اتفاقی افتاد یا اساسا چطور شد 

که یک چنین اتفاقی رخ داد.
 این مســئله دقیقا همان موضوعی اســت که اتفاقا باید به سوال کردن 
درمورد آن بپردازیم. زیرا وقتی تلفن همراه صدراعظم آلمان در یک مالقات 
رسمی با رییس جمهور روسیه به صدا در می آید، این مسئله به هیچ وجه 
نمی تواند رویدادی اتفاقی و تصادفی باشد. برای این موضوع دالیل زیادی 
نیز می توان ذکر کرد.بر اساس عرف دیپلماتیک و رفتار شایسته در جریان 
دیدار های رسمی سیاسی و به طور خاص دیدار هایی که شاید برخی نکات 
محرمانه نیز در آن ها ذکر شــوند، این اقتضا وجود دارد که به هیچ عنوان 
گوشــی های تلفن همراه نباید وارد اتاق مالقات نشوند. دلیل این مسئله 
نیز کامال روشــن اســت: این ابزار های کوچک )تلفن های همراه( که به 
زعم نســل های جدید، زندگی بدون آن ها در جهان کنونی ممکن نیست، 
امکان دارد بدون اینکه دارنده آن ها بفهمد یا قصدی داشته باشد، تبدیل به 
ابزار هایی جهت انجام جاسوسی و یا شنود شوند )این مسئله جدای از این 
است که این تلفن های همراه، موقعیت مکانی صاحب خود را نیز تا زمانی 
که آن ها را حمل می کنند، نشان داده و ثبت می کنند(.از چند سال قبل این 
نکته روشن شده که آژانس امنیت ملی آمریکا، اقدام به شنود و نظارت و 
جاسوسی گسترده از تلفن های همراه مردم در اقصی نقاط جهان می کند. 
در این رابطه، آژانس امنیت ملــی آمریکا ، تلفن همراه صدراعظم آلمان را 
نیز هدف شنود و جاسوسی قرار داده است. البته که مرکل وقتی این قضیه 

کشف شد، به آن واکنش نه چندان تندی را نشــان داد و گفت: »اگر این 
مسئله درست باشد، باید گفت که این اقدام قانونی نبوده است.«البته که 
همینطور است و این اقدام دولت آمریکا و آژانس های اطالعاتی آن درست 
نیســت، با این حال، واکنش آلمان و صدراعظم آن به این مسئله واقعا 
عجیب است. اگر دخالت چین و روسیه در قضایای اینچنینی مطرح باشد، 
اقدامات بسیار سخت گیرانه ای در مورد این کشور ها اعمال می شود و حتی 
شاید سفرایشان نیز از کشوری که هدف جاسوسی آن ها قرار گرفته، اخراج 
شوند. با این حال، واکنش آلمان به جاسوسی صریح آمریکا از صدراعظم 
این کشور خیلی مالیم بود. تا آنجا که بعید نیست بگوییم شاید حتی همین 
حاال نیز تلفن همراه آنگال مرکل، هدف شنود قرار می گیرد و عمال ابزاری برای 
جاسوسی دیگر کشور ها مخصوصا آمریکاست.بدون تردید روس ها اعضای 
هیئت های خارجی را که به دیدار والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه 
می روند، برای اینکه اطمینان خاطر حاصل کنند کــه تلفن همراه ندارند، 
بررسی و بازرســی نمی کنند. با این حال، طبق پروتکل ها، از هیئت های 
خارجی درخواست می شود تا قبل از ورود به اتاق مالقات با رییس جمهور 
روسیه )به گفته منابع آگاه(، گوشی های تلفن همراه خود را در کشو هایی 
که قفل می شوند قرار دهند.بیایید فراموش نکنیم که تنها شمار کمی از افراد 
هستند که شماره تلفن همراه صدراعظم آلمان را دارند. بدون تردید آن هایی 
که شماره مرکل را دارند به خوبی از موقعیت حساس او نیز آگاه هستند. 
از ســویی، برنامه روزانه آنگال مرکل، نظیر برنامه هایش در دوره حضور او 

در خارج از آلمان نیز صرفا برای عده ای معدود روشــن اســت. از این رو، 
غیرممکن است کسی که شماره تلفن همراه او را دارد و از برنامه های کاری 
فشرده او باخبر است، این اشتباه را کرده باشد و وسط مالقات وی با رییس 
جمهور روسیه، به آنگال مرکل زنگ زده باشد. از سویی بعید است که تلفن 
همراه مرکل به صورت خودکار نیز زنگ خورده باشد اگرچه که این مسئله 
در گوشی های هوشمند تا حدی امکان اتفاق افتادن دارد.با این همه باید 
پرسید که به راستی هدف از این تماس چه بوده است؟ تنها یک احتمال 
وجود دارد و آن این است که تماس گیرنده سعی داشته تا صدراعظم آلمان 
را در آخرین دیدارش با رییس جمهور روسیه شرمنده کند و به نوعی این 
پیام را به پوتین برساند که مرکل ،عامدانه به سازمان های اطالعاتی آلمان 
و آمریکا اجازه داده تا صحبت هایش با پوتین را شنود کنند. امری که عمال 
مرکل را برای پوتین به شریکی نامطمئن تبدیل می کند و حتی یک سوال 
اساسی را ایجاد می کند: در سال های اخیر وی تا چه میزان اینگونه رفتار 
کرده و اینکه آیا حرف های وی اساسا قابل اعتماد بوده اند؟ از سویی این 
سوال نیز مطرح می شود که واقعا چه کسی از این توانایی و عالقه برخوردار 

است تا چنین کاری را انجام دهد و عمال در پس این ماجرا قرار دارد؟
با این همه حتی امکان دارد که خود روس هــا نیز به عمد با تلفن همراه 
مرکل تماس گرفته باشــند تا به وی بگویند که دقیقا می دانند او در حال 
انجام چه کاری است. در واقع آن ها نوعی طعنه به اقدام نادرست مرکل 

زده اند. 

حجت االســالم محمد رضــا زائری ضمــن انتقاد از 
»زیارتنامه امام خمینی )ره(« نوشت: سال ها قبل ) 
مجله نیستان، سال ١٣٧٥( نوشتم که ساختن گنبد و 
گلدسته وضریح بر محل دفن بنیانگذار انقالب خطایی 
راهبردی اســت و مصیبت هایی پیاپــی را در عرصه 
فرهنگ عمومی به دنبال خواهد داشت. ترویج و تکرار 
تعابیری چون »السالم علیک یا روح ا...«،استفاده از 
عبارت »حرم مطهر« و قرار دادن مرقد امام در کنار بارگاه 
ملکوتی امام رضا علیه الســالم و حرم مطهر حضرت 
معصومه در اخبار سراسری، و بعد از آن تدوین و نشر 
زیارتنامه! بر عمق فاجعه افزود. اکنون این روند دارد به 
یک نمایش آیینی هم تبدیل می شود تا مثال رییس 
جمهوری و اعضای کابینه در »حرم مطهر« دســت بر 
سینه روبه روی »ضریح« بایستند و همان طور که به 
پیامبر خدا و جانشــینان معصوم او ادای احترام می 
کنند، به »امام« خمینی  هم »سالم« بدهند و ایشان 

را »زیارت« کنند!
و گویی این همه بزرگان و اهل فکر و مسئوالن دلسوز 
و فهیم که در حوزه فرهنگ عمومی ســخن سرایی ها 
دارند، اصال متوجه نیســتند که دارند چه فاجعه ای را 

رقم می زنند!
مســیحی های کاتولیک برای اعالم قدیســان خود 
قانونی دارند که باید حتما حدود دویست سال از مرگ 
او گذشته باشد و هیچ کس از بســتگان و نزدیکان و 
خانواده نسل دوم و ســوم او هم باقی نمانده باشند، 
زیرا به مرور زمان درک کرده و فهمیده اند که الزمه باور 
پذیری و اثرگذاری اجتماعی مفاهیم قدسی وارزش 
های معنوی، پذیرش عرفی و قبول وجدانی از سوی 
احســاس و عواطف افکار عمومی اســت.  سخن از 
خلوت روحانی مخاطب خاص و رابطه خصوصی او با 
صاحب قبر به عنوان یک مؤمن از ذریه پیامبر نیست، 
بلکه موضوعی در پیش چشم و گوش عموم است، با 

نشانه ها و نمادهایی که اختصاص به پیشوایان دین 
دارد . مخاطب عام، گنبد و بــارگاه و زیارتنامه را برای 
امامان و امام زادگان می داند. وقتی آن را به کسی که در 
روزگار خودش بوده توسعه می دهیم ناخودآگاه به همه 
چیز شک می کند و می گوید »آنها هم همین جوری 
درست شده دیگه«!وقتی پیش چشم مخاطب عام،  
مخصوصا نسلی که دوران مرحوم امام خمینی را ندیده 
و ایشان را درک نکرده چنین نماد و نشانه می سازیم، 
ناخودآگاه خواهند گفت که البد قبلی ها هم همین طور 
بوده اند و یواش یواش دم و دستگاه و گنبد و بارگاهی 

برای شان ساخته شده! 

انتقاد شدید زائری از »زیارتنامه امام خمینی)ره(«

بنت به بایدن قول داد: 

آشکارا به مبارزه علیه برجام نمی پردازم
یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به رییس جمهور آمریکا قول داده که همانند نتانیاهو، آشکارا به مبارزه علیه برجام نخواهد 
پرداخت.»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده قول داده است که رویکرد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق این رژیم علیه برجام 
را در پیش نگیرد.دو منبع آمریکایی که در نشست بایدن و بنت حضور داشته اند، به پایگاه خبری اکسیوس گفتند: »بنت به بایدن در دیدار روز جمعه در کاخ سفید گفت 
اگر چه وی مخالف بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 2۰۱5 با ایران است، وی قصد ندارد همانند نتانیاهو، آشــکارا به مبارزه علیه آن بپردازد«.نتانیاهو در دوران دولت 
»باراک اوباما« رییس جمهور اسبق آمریکا نیز آشکارا به مخالفت با برجام می پرداخت و در بحبوحه حصول این توافق، در مخالفت با برجام در کنگره آمریکا به سخنرانی 
پرداخت.این دو منبع به آکسیوس گفتند که بنت این پیام را در دیدارهای روز چهارشنبه خود با »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه و »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا 
نیز تکرار کرده است.آنها افزودند که بنت گفته وی معتقد است که گفت وگو میان آمریکا و اسراییل نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.یک مقام صهیونیستی نیز که 
در این نشست حضور داشته، خبر داد که بنت به رییس جمهور آمریکا گفته که صرف نظر از اختالفات سیاسی،  وی خواستار کار بر اساس رویکرد صداقت و احترام است.

خبر روز

وز عکس ر

 اقدام جنجالی 
 »امیر عبداللهیان«
 در نشست بغداد

وزیر خارجه جدید ایران که به عنوان رییس 
هیئت ایرانی در نشست بغداد حاضر شده 
بود بعد از آنکه همراه سران کشورهای دیگر 
وارد سالن کنفرانس شد، برای گرفتن عکس 
یادگاری در ردیف رهبران کشــورها در کنار 
رییس جمهور مصر و نخســت وزیر امارات 
قرار گرفت. این درحالی است که او به عنوان 
وزیر خارجه باید در ردیف وزرای خارجه در 
عکس یادگاری نشست حضور پیدا می کرد.

کیهان: رییسی، مالک اشتر است
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مطلبی تحت عنوان »بار دیگر مالک اشتر...« 

نوشت: دیروز انگار همان روزی بود که مالک آرزویش را داشت و عمار از آن خبر داده بود.
در بخشی از این مطلب آمده اســت:  در حالی که هزار و چندصد ســال از تاریخ عهدنامه مکتوب 
امیرالمؤمنین علیه السالم خطاب به مالک اشتر نخعی گذشــته بود، بار دیگر مفاد آن عهدنامه به 
میان کشیده شد. باز هم علی بود که به ژرفای دل از علی )ع( می گفت و باز هم مالک اشتر بود که 
به گوش جان می شنود. داستان همان داستان بود. با این تفاوت که گردونه زمان بعد از چرخش 
بسیار و عبور از سرد و گرم روزگار به »عصر خمینی« رسیده بود. عصری که در آن امیر مؤمنان )ع( 
اگرچه به ظاهر در میان امت خود نبود، ولی راه و رســم آن بزرگوار از غربت به در آمده و بر کرســی 
حاکمیت نشسته بود. از مالک اشتر نقل شده است که در میانه جنگ صفین با حسرت به عمار گفته 
بود... هیچ پیامبری را برای قومی نفرستادیم مگر به زبان همان قوم و رهبر معظم انقالب عهدنامه 
امیر مؤمنان علیه السالم با مالک اشتر را به زبان جاری این روز ها ترجمه کرده و ارائه می فرمودند.

 ادعایی درباره ایرانی بودن سرباز آمریکایی کشته شده
 در افغانستان

با اینکه وزارت دفاع آمریکا هنوز به طور رسمی اسامی ۱۳ نیروی نظامی اش را که روز پنجشنبه در 
بیرون فرودگاه کابل کشته اعالم نکرده اســت، خانواده برخی از کشته شدگان اسامی آنها را اعالم 

کرده اند. 
یکی از این ۱۳ نفر کریم نیکویی، تفنگدار ساکن جنوب ایالت کالیفرنیا بود که 2۰ سال داشت. به 
گزارش رویترز، پدر او گفت: »جنگ افغانستان در سال تولد فرزندم شروع شد و زندگی اش هم 
همزمان با پایان این جنگ تمام شــد.«اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در پیام تسلیتی که 
در توئیترش منتشــر کرد، نیکویی را »ایرانی آمریکایی« خواند. پدر نیکویی در گفت وگو با نشریه 
دیلی بیست، با انتقاد از رییس جمهور آمریکا گفت که بایدن به فرزند او »پشت کرد«. او همچنین 

گفت دونالد ترامپ نمی خواست دیگران صدمه ببینند.

این زن معاون رییسی می شود؟
در جلسه هیئت دولت سیزدهم با رهبر انقالب، الهام یاوری هم حضور داشت که از او به عنوان معاون 
احتمالی امور زنان ریاست جمهوری یاد می شــود.الهام یاوری دانش آموخته فرزانگان اصفهان، 
دارنده مدال طالی کشوری المپیاد کامپیوتر، فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته مهندسی صنایع 
از دانشگاه برکلی، مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تربیت مدرس اســت. وی در دوره وزارت حاجی میرزایی بر وزارتخانه آموزش و 

پرورش به عنوان رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منصوب شده بود.

درخواست سخنگوی سپاه از رسانه ها
سخنگوی سپاه از رسانه ها خواست تا واقعیات و پیشرفت های کشور را برای مردم منعکس کنند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در جمع اصحاب رسانه در کرمانشاه با بیان اینکه رسانه ها 
باید قدرت نظام را برای مردم منعکس کنند، گفت: ما نیز مانند هر جامعه ای ضعف ها و مشکالتی 

داریم، اما تصویری که دشمنان از ما می کشند، از نگاه خودشان است، نه واقعیت ایران اسالمی.
مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشــاره به اینکه در حوزه رســانه برای باال بردن سواد رسانه ای 
جامعه به یک طرح نو نیاز داریم، از رسانه ها خواست تا واقعیت های کشور و پیشرفت های صورت 
گرفته در سال های پس از پیروزی انقالب اســالمی را بدون اغراق و با زبان هنرمندانه به جامعه 

منتقل کنند.

کافه سیاست

چهره اصولگرا:

از مذاکره ابایی نداریم
نماینده مــردم تهران در مجلــس و از چهره 
های سیاسی اصولگرا گفت: ما زیر بار حرف 
زور نخواهیم رفت امــا از اینکه بحث منطقی 
در مذاکره مطرح شــود هیچ ابایی نداریم و 
می توانیم در این جهــت، مذاکره هم انجام 

دهیم.
محمد اســماعیل کوثری در پاســخ به این 
ســوال که پیش بینی می کنیــد مذاکرات 
هسته ای به چه سمت و سویی برود؟ گفت: 
بستگی به طرف مقابل دارد چون یک موقعی 
است که همه چیز در اختیار ماست و خودمان 
بایــد تصمیم بگیریــم ، می توانیــم تعیین 
تکلیف کنیم و مشخص کنیم و بسیار محکم 
صحبت کنیم اما طرف مقابــل یعنی آمریکا 
بدعهدی کرده و توافــق را برهم زد وگرنه آن 
توافقی که در برجام شد در اصل دوطرفه بوده 

و یک طرفه نبوده است.
ما به تعهدات مان عمــل کردیم اما آنها هیچ 
اقدامی نکردنــد و در نتیجه هیچ تحریمی را 
برنداشتند. از سوی دیگر وضعیت این گونه 
شده که آنها خودشان توافق را برهم زدند؛ اما 
حاال طلبکار هم شده اند. بنابراین مشخص 
است که ایران زیر بار خواســته به ناحق آنها 
نخواهد رفت. این فعال سیاسی افزود: این 
مسئله، مسئله ای است که باید به آن توجه 
کنیم و به امید خدا کار را به گونه ای جلو ببریم 
که بدانند ملت ایران حقــی دارد و از حقش 
نخواهد گذشــت و کوتاه نمی آیــد. ما از قبل 
اعالم رسمی کردیم که برنامه هسته ای مان 
صلح آمیز است ، به هیچ وجه بمب اتم را هم 
قبول نداریم و به سمت آن هم نخواهیم رفت 
اما طرف مقابــل در هیروشــیما و ناکازاکی 
جنایت کرده اســت و بیش از 2۰۰ هزار نفر را 
کشــتند و حتی آثارش هم پابرجاست ؛اما 
می گویند ما داشته باشیم ولی ایران نداشته 
باشد. این حرف آنها منطقی نیست در نتیجه 
ما زیر بار حــرف زور نخواهیم رفــت؛ اما از 
اینکه بحث منطقی در مذاکره مطرح شــود 
هیچ ابایی نداریم و می توانیم در این جهت، 

مذاکره هم انجام دهیم.

بین الملل
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زمان تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان تمدید شد
رییس هیئت تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان از موافقت هیئت رییسه مجلس با تمدید مهلت 
تفحص از این شرکت خبر داد.حجت االسالم حسین میرزایی ، از ارسال نامه  در خواست به هیئت رییسه 
قوه مقننه جهت تمدید زمان تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: هیئت رییسه با 
تمدید مدت تحقیق و تفحص از این شرکت موافقت کرده است.وی درباره دالیل درخواست تمدید 
مدت تفحص از شرکت فوالد مبارکه، بیان کرد: هیئت تفحص در مدت 6 ماه گذشته به دالیل مختلف 
از جمله شیوع کرونا که در رفت و آمدها محدودیت هایی را ایجاد می کرد و کارمندان بخش های مهتلف 
ادارات تعطیل بودند نتوانست به طور کامل اقدامات خود را انجام دهد.رییس هیئت تفحص از شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: همچنین در تفحص قرار است که زیرمجموعه های شرکت فوالد مبارکه 
هم مورد بررسی قرار گیرد اما برآورد اولیه ما کمتر از 20 شرکت زیر مجموعه فوالد مبارکه بود ولی زمانی 
که کار تفحص آغاز شد متوجه شــدیم که فوالد مبارکه حدود 100 شرکت زیرمجموعه دارد که بررسی 
همه این ها زمان بر است و دالیل دیگری هم وجود داشــت که خواستار تمدید زمان تفحص شدیم.

میرزایی اضافه کرد: زمانی که در روند تفحص با این مسائل روبه رو شدیم با توجه به ظرفیت قانون آیین 
نامه داخلی مجلس، تمدید مهلت تفحص را از هیئت رییسه درخواست کردیم که با آن موافقت شد.

استاندار اصفهان برای واردات واکسن خواستار شد:

فعاالن اقتصادی به میدان بیایند 
استاندار اصفهان از فعاالن  اقتصادی استان خواســت تا در حوزه واردات واکسن ورود پیدا کنند و 
حداقل تامین واکسن برای پرسنل خود را بر عهده بگیرند.عباس رضایی در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در اســتان، گفت: تاکنون وزارت بهداشت اجازه واردات واکسن به بخش 
خصوصی را نمی داد، اما اکنون این مشکل رفع شده است و با اعالم آمادگی چند بخش خصوصی 
در استان کرمان از جمله گل گوهر و در آذربایجان شرقی برای واردات از طریق منطقه آزاد ارس، این 
دعوت از فعاالن اقتصادی اصفهان هم صورت می گیرد.وی ادامه داد: در صورتی که بخش خصوصی 
بتواند ضمن تامین واکســن پرسنل خود، مسئولیت تامین واکســن یک ارگان دیگر یا حتی یک 
محله را هم قبول کند، شاهد تسریع در تزریق واکسن خواهیم بود.رضایی همچنین به 2 ابرچالش 
اصفهان اشاره کرد و گفت: ما همچنان با بانک های خصوصی مشکل داریم، زیرا آن ها طی سال های 
۹۸ و ۹۹ به ترتیب بالغ بر 16 هزار و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار از اســتان خارج کردند.وی بحران 
آب را دیگر ابرچالش اســتان معرفی کرد و افزود: نیاز به تشکیل جلسه فوری با مجمع نمایندگان 
استان در مجلس در حوزه آب و کشاورزی داریم چرا که ما اکنون حتی آب برای خوردن هم نداریم.

اصفهان؛ رتبه دوم تولید شترمرغ در کشور
کارشناس طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بعد از استان مرکزی، اصفهان رتبه دوم تولید 
شترمرغ در کشور را دارد.قربانعلی محمدی اظهار کرد: تعداد کل واحد های فعال مجاز و غیر مجاز پرورش 
شترمرغ دراستان اصفهان 2۷0 واحد است که  این واحدها دارای  تعداد   پرواری 22 هزار و 1۵0 قطعه  است 
و تعداد تخم گذاری طی سه ماهه اخیر 10 هزار قطعه در استان بوده است.وی درباره تعداد واحد های مجاز 
پرورش شتر مرغ در استان گفت: تعداد واحد های مجاز دارای پروانه بهره برداری در اصفهان ۳۳ واحد 
است که دارای تعداد  2 هزار و 2۷0  قطعه مولد و تعداد  10 هزار ۵00 قطعه پرواری خواهد بود.کارشناس 
طیور اصفهان تصریح کرد: اصفهان در تولید شتر مرغ در کشور در رتبه دوم قرار دارد؛ و بیشترین تولید شتر 
مرغ مربوط به مرکز استان اصفهان است.وی از امکانات الزم برای تولید شتر مرغ و ورود به این کسب 
و کار گفت: برای راه اندازی پرورش شتر مرغ به عالقه، زمین و حداقل سرمایه برای شتر مرغ پرواری 2 
میلیارد تومان و شتر مرغ مولد حدود ۴ میلیارد تومان نیاز است که برای فرد متقاضی پرورش شتر مرغ 
تسهیالتی از جمله وام در نظر گرفته شده است. محمدی خاطر نشان کرد: قیمت گوشت خالص بدون 

چربی و استخوان شترمرغ در بازار کیلویی 160 هزار تومان، و مولد ۸ میلیون تومان است.

یارانه؛ کاله گشاد بر سر ایرانی ها یا معامله منصفانه؟

ما هیچ، ما نگاه، ما آه!

اولین یارانه نقدی مرداد که طبق معمول در بیســتمین روز از ماه گذشته به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اولین یارانه نقدی دولت سیدابراهیم 
رییسی به حســاب می آید. مبلغ این یارانه مانند 126 دوره قبلی، یعنی در 
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی عددی معادل 
۴۵ هزار و ۵00 تومان به ازای هر نفر بود.به این ترتیب افرادی که در همه 126 
ماه گذشــته، از اولین دوره پرداخت یارانه ها تا همین مرداد 1۴00، مشمول 
دریافت آن بوده اند، روی هم رفته مبلغ پنج میلیون و ۷۳۳ هزار تومان یارانه 
نقدی دریافت کرده اند. اولین دوره پرداخت یارانه نقدی در آذرماه ۸۹ اتفاق 
افتاد؛ آن زمان هر دالر حدود هزار و 6۵ تومان بود که باعث می شــد ارزش 
یارانه نقدی معادل ۴۵ دالر در ماه به ازای هر نفر باشد. ممکن است یادتان 
نباشد، اما همین ۴۵ هزار و ۵00 تومان برای خرید یک کیلوگرم تخم مرغ، 
پنج کیلوگرم برنج، یک کیلوگرم گوشت، یک کیلوگرم قند، یک کیلوگرم شکر، 
بطری یک لیتری روغن مایع و قالب ۴۵0 گرمی پنیر کافی بود.بعد از گذشت 
126 ماه، رقم یارانه نقدی همان رقم ۴۵ هزار و ۵00 تومان باقی مانده است و 
تورم عمومی باعث شده ارزش یارانه نقدی با احتساب دالر 2۸ هزار تومانی به 
1.6 دالر برسد و برای خرید همان سبد کاالی اساسی ۴۵ هزار و ۵00 تومانی 
باید بیش از ۴00 هزار تومان پول نقدی پرداخت کنید.ترس توی دل تان افتاد 
و دارید آه می کشید؟ حق دارید، اما فراموش نکنید که یارانه نقدی از همان 
سال 1۳۸۹ به عنوان یارانه حامل های انرژی پرداخت شد. به این معنی که 

به ازای هر نفر عضو خانواده ۴۵ هزار و ۵00 تومان به حساب سرپرست واریز 

می شود و او می تواند با آن قبض های خدمات مثل آب و برق و گاز را پرداخت 
کند. هرچند االن تعرفه همین خدمات هم به قدری باال رفته که باید حساب و 
کتاب ها را از اول انجام داد. بگذریم، برای اینکه بفهمیم تورم با ارزش واقعی 

یارانه نقدی ایرانی ها چه کرده، خواندن این نوشته را توصیه می کنیم.

ارزش یارانه نقدی در مقایسه با سبد خوراکی ها
از ســال 1۳۸۹ تا االن، قیمت هر کیلوگرم گوشــت از 1۷ هزار و ۳00 تومان به 
میانگین 1۳۴ هزار تومان رسیده است. برنج از کیلویی سه هزار تومان به ۳۷ 
هزار تومان رسیده و مرغ که آن زمان کیلویی دو هزار و ۹00 تومان بود، حاال حدود 
2۸ هزار تومان قیمت دارد.مرکز آمار گزارشی از میانگین قیمت کاال ها و خدمات 
تهیه می کند که می گوید تغییرات شــاخص تورم از ســال ۸۹ تا حاال حدود 
۹.۷ برابر شده اســت. در بازار هم می توان ردپای این مسئله را مشاهده کرد. 
به شکلی که االن کل یارانه هر نفر تنها برای خرید یک و نیم کیلوگرم برنج کافی 
است. قیمت هرکیلوگرم برنج ایرانی این روز ها حدود ۳۷ هزار تومان است و 
برنج خارجی کیلویی 2۵ هزار تومان فروخته می شود. اگر بین برنج ایرانی و 
خارجی میانگین بگیریم، می توانیم بگوییم خریــد یک کیلو برنج برای مان 
۳1 هزار تومان خرج دارد و با یارانه نقدی هر نفر می توان 1.۵ کیلو برنج خرید.

همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در آمار های رسمی حدود 1۳۴ 
هزار تومان است و نشان می دهد با یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی احتماال بتوان 
۳00 گرم گوشت خرید. البته یک کیلو گوشت چرخ کرده مخلوط االن حدود 160 

هزار تومان فروخته می شود. با مبلغ یارانه نقدی هر نفر االن می توان یک و نیم 
کیلوگرم مرغ تازه خریداری کرد. قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به طور متوسط 2۸ 
هزار تومان است.میوه های تابستانی مثل هلو، شلیل و آلو در میوه فروشی ها 
عموما بین کیلویی ۴0 تا ۵0 هزار تومان قیمت دارند و با یارانه نقدی می توان یک 
کیلوگرم از این میوه ها خرید. بطری یک لیتری شیر پاستوریزه حدود 10 هزار 
تومان است و با یارانه نقدی ماهانه می توان چهار بطری شیر خرید. دو قالب 
پنیر ۴00 گرمی و یک دبه ماست دو کیلویی دیگر گزینه هایی هستند که می تواند 
در ردیف لبنیات فروشــگاه ســراغ آن ها رفت. با یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی 

می توان دو یا سه ساندویچ فالفل خرید؛ البته بدون نوشابه. 

ارزش یارانه نقدی در مقایسه با هزینه های ضروری
یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی می تواند برای ۳0 لیتر بنزین کافی باشد 
و هزینه بنزین نصف ماه را تامین کند. البته اگر سهمیه کارت سوخت تمام 
شده باشد و بخواهید بنزین آزاد سه هزار تومانی بزنید، باید سر 1۵ لیتر 
دسته نازل را ول کنید. تست سریع کرونا بدون نسخه پزشک حدود 2۵0 
هزار تومان است و این یعنی احتماال هر پنج ماه یک بار می توانید با جمع 

کردن یارانه نقدی ماهانه، یک مرتبه تست کرونا بدهید.

ارزش یارانه نقدی در مقایسه با تعرفه آب، برق و گاز
حتما می دانید اســم دیگر یارانه نقدی، یارانه حامل های انرژی است 
که پرداخت آن بعد آزادسازی تعرفه آب و برق و گاز آغاز شد. در آذر ۸۹ دولت 
تصمیم گرفت به جای در نظر گرفتن یارانه روی مبلغ قبض ها، آن را مستقیم 
به حساب سرپرستان خانوار واریز کند تا پرمصرف ها نسبت به کسانی که در 
مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی می کنند، یارانه بیشــتری نگیرند. با این 
حساب احتماال می توان گفت کارکرد اصلی یارانه نقدی نه کمک خرج ماهانه، 
بلکه تامین هزینه قبض های سر ماه بوده است. بررسی آمار های مصرف آب، 
برق و گاز نشان می دهد یک خانواده چهار نفره در حالت نرمال 1۴ مترمکعب 
در ماه آب مصرف می کند.بر اســاس جدیدترین تعرفه قبض آب، هزینه 
قبض با این میزان مصرف ماهانه حدود ۳۵ هزار تومان است. از طرف دیگر 
آمار های ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران نشان می دهد 
متوسط قبض برق خانگی در تهران حدود ۴۵ هزار تومان است که البته در 
فصل تابستان بیشتر و در فصل زمستان کمتر خواهد بود.همچنین بررسی ها 
نشان می دهد یک خانواده چهار نفره به طور متوسط ماهانه ۳۵0 مترمکعب 
گاز مصرف می کنند که در فصل های سرد و گرم سال این رقم متفاوت خواهد 
بود، ولی بر اساس تعرفه های سال 1۴00 متوسط مبلغ گاز هر خانواده حدود 
۳۵ هزار تومان است. مجموع این سه قبض به ما نشان می دهد یک خانواده 
چهار نفره به طور متوسط در ماه 11۵ هزار تومان قبض آب، برق و گاز پرداخت 
می کند.توجه داشته باشید که قبض ها دو ماه یک بار صادر می شوند و برای 
همین اگر می خواهید قبض خودتان را با این ارقام مقایسه کنید، باید مبلغ 
آن ها را نصف در نظر بگیرید. همین خانواده چهــار نفره که ماهی 11۵ هزار 
تومان پول آب و برق و گاز می دهد، هر ماه حدود 1۸2 هزار تومان یارانه نقدی 

دریافت می کند. هنوز هم فکر می کنید سرتان کاله رفته است؟

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: افزایش 
مصرف برق، خاموشــی مجدد برنامه ریزی شــده 
یکسان را برای واحد های مسکونی، تجاری و اداری در 
پی دارد.سید محمدرضا نوحی اظهار کرد: در روز های 
گذشته غیر از خاموشــی های برنامه ریزی شده که 
به طور یکســان برای واحد های مســکونی، تجاری 
و اداری وجود داشــت، خاموشــی های ناخواسته یا 
بدون برنامه را شاهد بوده ایم.وی در ادامه به موضوع 
خاموشی های ناخواسته اشاره کرد و افزود: رله های 

حفاظتی فرکانسی ما که مدیریت شــبکه را بر عهده 
دارند، در صورتی که بار شبکه افزایش یابد و تولیدمان 
ثابت یــا کاهش پیدا کنــد، به علت پایداری شــبکه 
سراسری عملکرد از خودشان نشان داده و به صورت 
اتوماتیک بار شبکه را قطع خواهند کرد.نوحی افزود: 
عملکرد رله های فرکانســی هیچ ارتباطی به اپراتور و 
نیروی انسانی ندارند و بر اســاس افزایش بار شبکه 
منطقه ای، قطعی برق آن منطقــه را به همراه خواهد 
داشت، به همین علت شــاهد قطعی چند مرحله در 
یک منطقه خواهیم بود که یک مرحله قطعی برنامه 
ریزی شده و مراحل دیگر در یک شبانه روز، عملکرد 
رله حفاظتی فرکانسی است.سخنگوی صنعت برق 
اســتان اصفهان در خصوص رونــد افزایش مصرف 
انرژی در گذشــته تصریح کرد: یــک درجه افزایش 

حرارت میانگین کشور، افزایش 1۵00 مگاواتی مصرف 
را به همراه داشــت، یعنی چنانچه دمای ۳۵ به ۳۷ 
درجه ســانتیگراد افزایش می یافت، ایــن دو درجه 
معادل سه هزار مگاوات مصرف را افزایش می داد.وی 
بیان کرد: بعد از تعطیلی های تاسوعا و عاشورا، وزش 
باد و کاهش درجه حرارت، باعث کاهش بار شــد، اما 
متاسفانه هنوز تولید نیروگاه های برق آبی را نداریم و در 
نتیجه تولید با مصرف همخوانی ندارد.وی در ادامه به 
همکاری صنایع فوالد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
روی بار، مدیریت داریم که در این زمینه صنایع فوالد 
هم کمک خوبی به ما کرده اند تا به خانه ها خاموشی 
ندهیم. نوحی افزود: این روز ها خاموشی های بدون 
برنامه نخواهیم داشت و احتمال خاموشی های برنامه 

ریزی شده هم طبق زمان بندی سایت وجود دارد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

خاموشی های برنامه ریزی شده در راه است

خبر روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۹8 درصد از تاالب بین المللی گاوخونی خشک است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: ۹۸ درصد از تاالب گاوخونی با ۴۷ هزار هکتار 

وسعت خشک است و هیچ آبی ندارد.
منصور شیشه فروش با اشاره به خشــکی تاالب بین المللی گاوخونی، اظهار کرد: تاالب گاوخونی 

تاالب باید احیا شود، در غیر این صورت خسارات زیادی به دنبال دارد.
وی به تهدیدات خشکی تاالب گاوخونی اشاره و تصریح کرد: خسارت به تنوع زیست محیطی، عدم 
تغذیه سفره های آب زیرزمینی و فرونشست زمین، فعال شدن کانون های گرد و غبار، شور شدن و 
کاهش کیفیت منابع آبی منطقه، تشدید بیماری سالک در منطقه و خسارت به بخش گردشگری و 

معیشت ساکنان مناطق مجاور از جمله تهدیدات خشکی تاالب گاوخونی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر احیای تاالب گاوخونی، گفت: تاالب گاوخونی 
ارزش ها و کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر تنوع زیست محیطی و ذخایر ژنتیکی، زیستگاه 
انواع پرندگان و آبزیان، تعدیل آب و هوا و کنترل آلودگی هوا، فرصت های ارزشــمند گردشگری و 

معیشت جایگزین در منطقه و پیشگیری از بیابان زایی دارد.
وی ،علت خشــکی تاالب گاوخونی را عدم مدیریت یکپارچه روخانه زاینــده رود، بارگذاری های 
بیش از اندازه روی رودخانه در طول مسیر، عدم توجه به آمایش سرزمین و عدم جاری شدن آب 
در زاینده رود دانست که باعث شــده تاالب گاوخونی در انتهای مسیر رودخانه زاینده رود بدون آب 

بماند و خشک شود.
شیشه فروش، خواستار تامین حقابه های گاوخونی و احیای این تاالب شد و افزود: تامین حقابه 
های زیست محیطی، تشکیل ســتاد ملی احیای تاالب گاوخونی، اجرای نقشه راه احیای زاینده 
رود و برنامه های ســازگاری با کم آبی، جلوگیری از بارگذاری و توسعه جدید در حوضه زاینده رود، 
ساماندهی حرائم و بستر زاینده رود از سراب تا پایاب و توســعه آموزش در منطقه از پیشنهاداتی 

است که در این زمینه داریم.

طی ۵ ماه گذشته؛

40 درصد از اعتبارات هزینه ای استان اصفهان جذب شد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: اعتبارات هزینه ای استان در سال جاری یک 

هزار و 62 میلیارد تومان است که ۴0 درصد آن در پنج ماه نخست امسال جذب شد.
نعمت ا… اکبری در نشست شورای اداری استان اصفهان اظهار داشت: اعتبارات هزینه ای استان 
در سال گذشته 6۵2 میلیارد تومان بود که امسال به یک هزار و 62 میلیارد تومان رسید و معادل 60 

درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: استان اصفهان هیچ بدهی به بازنشســتگان و افراد بازخرید بابت پاداشت پایان 
خدمت ندارد.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان با اشاره به اینکه این استان 6.۷ درصد 
از تامین بخش اول منابع عمومی و مالیاتی کشور را بر عهده دارد، اظهار داشت: این رقم معادل 1۷ 
هزار و 100 میلیارد تومان در سال 1۴00 است که در پنج ماه نخست سال جاری 10۵ درصد از آن محقق 

شد و  اصفهان ۵ درصد در زمینه تعهدات خود جلوتر است.
وی افزود: در پنج ماه گذشته و به طور ماهیانه به شهرها و روستاها پول نقد تزریق و به تعهدات عمل 
شده است .اکبری، اعتبارات عمرانی و مشارکتی استان را  2 هزار و  22۴ میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: این اعتبار در زمینه تامین پروژه های آبرسانی و زاینده رود، آزادراه اصفهان_ شیراز ،آزادراه 
شرق و غرب، شهرستان ها و آبرســانی، طرح مطالعاتی انتقال آب از خلیح فارس، قطار شهری و 

طرح های بزرگ استان هزینه شده است.
وی با تاکید بر اینکه ما در شرایط خاص و جنگ اقتصادی هستیم، افزود: دولت طبق قانون مکلف 

به تامین اعتبارات هزینه ای است.

کافه اقتصاد

معاون استاندار اصفهان:اخبار

مدیران جسارت افزایش قیمت برق را داشته باشند
معاون استاندار اصفهان گفت: تاکنون به خاطر درآمد ناشی از صادرات نفت، مابه التفاوت قیمت برق جبران می شــد؛ اما اکنون مدیران باید جسارت الزم را برای 
افزایش قیمت برق داشته باشند.سیدحسن قاضی عسگر با اشاره به مشکل مدیریت اقتصاد انرژی و کمبود برق، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت برق برای مصرف 
کننده هر کیلووات ۸۵ تومان محاسبه می شود در حالی که قیمت تمام شده هر کیلووات ۷00 تومان است.وی ادامه داد: تاکنون درآمد ناشی از صادرات نفت، این 
تفاوت قیمت ها را جبران می کرد.قاضی عسگر با پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت برق گفت: این افزایش قیمت باید به این صورت باشد که تا ۴0 کیلووات اول، قیمت 
برای هر خانواده مجانی باشد و از ۴0 کیلووات به باال با نرخ هر کیلووات برق ۸۵ تومان حساب شود.وی همچنین با درخواست از نمایندگان مجلس برای جبران ضرر 
کارخانه ها ناشی از قطع برق تاکید کرد: خسارت زیادی به خانواده ها و کارخانه ها به دنبال قطع برق وارد شده که الزم است در این زمینه چاره جویی شود.معاون امور 

اقتصادی استانداری اصفهان همچنین از تجهیز سقف سوله های صنایع استان به پنل های خورشیدی با حمایت بانک های عامل خبر داد.

دونات فروشی 
با روکش طال در 

اصفهان پلمب شد !
رییس اتــاق اصنــاف اصفهان 
با اشــاره به فعالیت یک واحد 
دونات فروشــی بدون کســب 
پروانه در بهارســتان گفت: این 
واحد صنفــی چنــدروز پیش 
تبلیغی با عنوان دونات با روکش 
طال در فضای مجاز ی منتشر کرد 

که بالفاصله پلمب شد.

وز عکس ر

رییس مجمع نمایندگان اصفهان :

در دولت جدید، وزرا به 
 مشکالت نصف جهان
 توجه بیشتری دارند

رییس مجمــع نمایندگان اصفهــان گفت: در 
جلساتی که با وزرای کشور داشتیم، قول دادند 
که مشکالت اصفهان را به صورت دائمی مرتفع 
کنند.حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی 
با اشاره به اینکه در دولت قبل وزرای کشور تنها 
در کمیســیون های اقتصادی مجلس حضور 
داشــتند، بیان کرد: در دولت جدیــد تا االن 1۳ 
جلســه در خصوص اختالالت اصفهان برگزار 
شده است.وی ادامه داد: به عنوان مثال درباره 
مشکل آب این استان، از وزیر نیرو بعد از دریافت 
رای اعتماد قــول احیای دائمی زاینــده رود را 
گرفتیم.حجت االســالم موســوی الرگانی در 
خصوص موافقت وزرای کشــور با مسائلی که 
نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
مطرح کردند، بیــان کرد: خوشــبختانه اغلب 
دغدغه ها مــورد توجــه آن ها قــرار می گیرد و 
نظرات شان با ما همســو است.رییس مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان افــزود: با توجه به 
اینکه وزرای علــوم، تحقیقات و فنــاوری، کار 
تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی آشنایی 
دیرینه با اســتان اصفهان دارنــد، برای مرتفع 
شدن مشکالت این اســتان بی تاثیر نیست.
وی با اشاره به جاذبه گردشگری استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در جلسه ای که با وزیر میراث 
فرهنگی داشتیم، قابلیت گردشگری اصفهان 
مطرح و گفته شد که حتی در مقایسه با فروش 
نفت می تواند ارز آوری قابل توجهی داشته باشد.

حجت االســالم موســوی الرگانی در پاسخ به 
این سوال که پیش بینی شما از عملکرد دولت 
جدید چیســت؟ گفت: آن نکته ای که موجب 
یک کارنامه خوب برای هر دولتی می شود، مرد 
میدان بودن است و همین ابتدای کار این تفاوت 
با دولت قبل احساس می شود، زیرا دولت قبلی 
صبح جمعه از یک مسئله مهم بی خبر بود، اما 
دولت فعلــی صبح جمعه آن هــم بدون هیچ 
هماهنگی مشکالت استان خوزستان را از نزدیک 
می بیند و می شنود بنابراین همه ما امیدواریم 

عملکرد مطلوب و کارسازی داشته باشد.
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معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

بین مدارس خاص و دولتی در کشور فاصله آموزشی وجود دارد 
متاســفانه امروز فاصله طبقاتی در جامعه بســیار زیاد شده است و 
درآمدها عادالنه و به یک اندازه نیســتند. این مســئله در جامعه و در 
کوچه و خیابان مشهود است و نمود آن در مدرســه نیز بروز می کند. 
با وجود طرح آمــوزش همگانی بســیاری از مدارس روی مســائل 
تشــریفاتی تاکید دارند و در اصطالح می گویند که مــدارس بازاری 

شده اند.
این پدیده ریشــه سیاســی، اجتماعی و فرهنگی دارد و بررسی علل 
و عوامل آن نیاز به بحث گســترده دارد؛ اما وجود آن را در جامعه باید 
بپذیریم و ببینم چه کاری می توانیم انجــام دهیم تا فرزندان مان از 

آن آسیب نبینند.
معاون متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بــر اینکه فاصله طبقاتی آموزشــی گریبان آموزش و پرورش 
را گرفته اســت، گفت: میان مدارس خاص و دولتی در کشــور فاصله 
آموزشــی وجود دارد، اصل وجود مدارس خاص خوب است، اما اگر 
قرار باشد باوجود این مدارس عدالت آموزشی کم شود، آسیب زننده 

خواهد بود.
فیروز عسگری با اشــاره به تفکیک مدارس از یکدیگر و اثرگذاری آن 
بر دانش آموزان، اظهار کرد: فاصله طبقاتی آموزشی گریبان آموزش و 
پرورش را گرفته است، این مسئله که برخی از مدارس کیفیت بهتری 
دارند، صحت دارد که البته عوامل مختلفی پشت آن نهفته شده است.

معاون متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری 
افزود: تیم مدیریت، تیم آموزشــی، بافت جمعیتــی، توجه اولیا به 
اضافه شدن آموزش در ســبد هزینه خانوار و ... باعث فاصله طبقاتی 

در مدارس شده است.
عسگری گفت: اصل وجود مدارس خاص، مسئله خوبی است، اما اگر 
قرار باشد این مدارس مرکز ثقل و توجه قرار گرفته و عدالت آموزشی 
کم شود، آسیب زننده اســت، همه کشــورهای دنیا به سمت گلچین 
کردن دانش آموزان نخبه حرکت می کنند و کشــور ما نیز از این قضیه 

مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه بین مدارس خاص و دولتی در کشور فاصله آموزشی 
وجود دارد، ادامه داد: این موضوع از دغدغه های رهبر معظم انقالب نیز 

بوده که حتما کیفیت مدارس دولتی افزایش یابد.
عسگری در ادامه درخصوص تاثیر مدارس نمونه دولتی در کم کردن 
فاصله طبقاتی در میان مدارس، تصریح کرد: این مدارس، ســهمیه 
روســتایی دارند که این موضوع فاصله طبقاتــی را تا حدودی جبران 
می کند، زیرا برای دانش آموزان روســتایی زمینه ای برای شکوفایی 

استعدادها وجود نداشته و مدارس نمونه دولتی بستر مناسبی برای 
دانش آموزان ایجاد می کند، به عالوه مدارس شــبانه روزی نیز فاصله 

طبقاتی آموزشی را کاهش می دهد.
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در 
خصوص مدارس شاهد و معارف، تصریح کرد: بسیاری از خانواده ها 
تمایــل دارند فرزنــدان خود را در این مــدارس ثبت نــام کنند و این 
 دو مدرســه از لحاظ مباحث فرهنگــی و علمی تاکنــون موفق عمل 

کرده اند.
وی با اشاره به فاصله گرفتن مدارس سمپاد و نمونه دولتی از مباحث 
فرهنگی، توضیح داد: آسیب مشهودی که در این مدارس وجود دارد، 
تک بعدی شدن ناخودآگاه دانش آموزان تنها در مباحث آموزشی است، 
همین موضوع باعث غفلت آنان از موضوعات تربیتی و فرهنگی شده 
، البته این موضوع در مدارس نمونه کمتر بوده و در مدارس تیزهوشان 

بیشتر است.
عسگری در پایان با بیان اینکه خروجی سند تحول آموزش و پرورش، 

انسان کامل است، افزود: باید این مســئله را در نظر گرفت که گاهی 
خطای فردی یک مدیــر باعث کاهلی در مباحث آموزشــی و تربیتی 

می شود.
معاون متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به ارائه راهکار برای کاهش فاصله طبقاتی در میان مدارس، 
توضیح داد: به عنوان نمونه از این پس اجازه داده نمی شود که دبیران 
مطرح تنهــا در مدارس خــاص کالس بگیرند، تدریــس بیش از ۱۲ 
ساعت در مدارس خاص برای آنان ممنوع است و باید ۱۲ ساعت نیز 

در مدارس عادی به امر آموزش بپردازند.
وی در پایــان افــزود: یکــی دیگــر از راهکارهــا بــرای کــم کردن 
اختالف میان مــدارس، فراهم کردن زیرســاخت ها بــرای مدارس 
دولتی بوده کــه این موضــوع نیز در اســتان در حال انجام اســت، 
همچنیــن بــه مدیــران ایــن مــدارس نیــز اجــازه داده شــده 
 که بــا معلمــان مطــرح بــرای دعــوت تدریــس در مدارسشــان 

گفت وگو کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

وزارت نیرو موظف به تامین آب آشامیدنی است
استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای برنامه ریزی و توســعه با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در 
برخی از مناطق استان اظهار داشت: وزارت نیرو موظف به تامین آب آشامیدنی در تمامی مناطق است 
و باید هزینه های این بخش را بپردازد.اقبال عباسی افزود: وظیفه توزیع آب آشامیدنی با شرکت آب و 
فاضالب است که از اعتبارات استانی به این شرکت کمک می شود.عباسی با اشاره به کمبود منابع آب 
آشامیدنی در چهارمحال و بختیاری و نبود آب آشامیدنی در شهر بن اضافه کرد: شرکت آب و فاضالب 
در تامین آب نباید ضعیف عمل کند و برای روز عاشورا به منظور تامین آب آشامیدنی، تانکر های سیار آب 
بسیج شد.وی ادامه داد: اگر تجمیع تانکر های آب رسان سیار از مدیریت بحران استانداری چهارمحال 
و بختیاری و جمعیت هالل احمر انجام نمی شد، مردم این شهر آب آشامیدنی نداشتند.عباسی در 
بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اجرای طرح های مشارکتی از هفت روش انجام می شود 
که اجرای انواع این طرح ها در استان ضعیف است و در این راستا باید از توان بخش خصوصی بیشتر 

بهره گیری شود.

روشن شدن مشعل کارخانه سیمان شهرکرد
 معاون امور صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به حادثه آتش سوزی یک ماه قبل 

کارخانه سیمان اظهار داشت: خوشبختانه مشعل این کارخانه روز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ روشن شد.
محمد کاظم منزوی افزود: با بیش از یک ماه تالش شبانه روزی مدیریت و کارکنان شرکت سیمان 
شهرکرد و در شرایط بسیار سخت شــیوع کرونا، مشعل کوره سیمان روشن شد و با همراهی شرکت 
توزیع برق استان جهت تامین برق مورد نیاز خط تولید سیمان شهرکرد، تولید سیمان با ظرفیت کامل و 
به صورت روزانه بازار مصرف خواهد شد.منزوی اضافه کرد: این کارخانه روزانه سه هزار تن سیمان روانه 
بازارمصرف می کند.وی ادامه داد: با راه اندازی مجدد خط تولید شرکت سیمان شهرکرد درهفته پیش 

رو، مشکالت اخیر درتامین سیمان پروژه های ساخت وساز استان مرتفع شود.

صدور مجوز برای سه طرح گردشگری در کوهرنگ
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: موافقت اصولی 
برای سه طرح گردشگری در شهرستان کوهرنگ از توابع این استان صادر شد.مهرداد جوادی افزود: 
این مجوز ها برای احداث یک اقامتگاه بوم گردی، یک مجتمع گردشگری و یک اردوگاه گردشگری 
صادر شده است و برای راه اندازی این تعداد طرح گردشگری ۱۷۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال از محل 
سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی هزینه خواهد شــد.جوادی اضافه کرد: مساحت مجموع 
این تعداد طرح گردشگری در شهرستان کوهرنگ ۲۳ هزار و ۲۰۵ متر مربع و زیربنای آن ها دو هزار 
و ۴۴۵ متر مربع است.وی اظهار داشــت: با اجرا، تکمیل و بهره برداری از این طرح های گردشگری 
زمینه اشتغال مستقیم ۳۴ نفر در حوزه گردشگری شهرستان کوهرنگ فراهم می شود.چلگرد، مرکز 

شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۰ کیلومتری استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

تولید بیش از ۷0 هزار تن خوراک آبزیان در چهارمحال 
مدیر داخلی بزرگ ترین تولیدکننده خوراک آبزیان در خاورمیانه گفت: ســاالنه به طور متوسط، ۸۰ 
هزار تن انواع خوراک آبزیان در تنها کارخانه تولید این محصول در استان چهارمحال و بختیاری تولید 
می شود.امین مالکی افزود: پارسال، بیش از ۷۰ هزار تن انواع خوراک آبزیان از جمله ماهیان سردآبی 
مانند قزل آال، ماهیان گرمابی مانند میگو، کپــور و خاویار و خوراک حیوانــات خانگی تولید و روانه 
بازار مصرف شد.مالکی اضافه کرد: همچنین پارســال ۵ هزار تن خوراک آبزیان به کشور های عراق، 

ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان صادر شد.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
6/56 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0979 مورخ 1400/02/02 هيات اول خانم ربابه حسينی 
به شناسنامه شــماره 11594 کدملی 1283225271 صادره اصفهان فرزند سيد 
رضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 217/49 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 3177 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت ربابه حسينی از سند شماره 99242 مورخ 1398/5/20 

دفترخانه شماره 112 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177446  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/57 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4147 مــورخ 1400/04/02 هيــات دوم آقای محمد 
تقی بهرامــی بــه شناســنامه شــماره 374 کدملــی 6219422538 صادره 
بوئين مياندشــت فرزند حسين در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
124/58 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان از مالکيت اميــر ســهراب راهنمائی و 
شــهين دخت رحيم پور و فروز رحيم پــور و فرنــاز رحيم پــور و فرزانه رحيم 
 پور و فرزاد رحيم پور از ســند شــماره 42006 مــورخ 1352/12/11 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177434  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/58 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 

اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5160 مورخ 1400/04/22 هيات دوم آقای سلمان کاظمی 
به شناسنامه شــماره 28 کدملی 1293115746 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 342/11 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت اسماعيل کاظمی از سند شــماره 46926 مورخ 1348/11/20 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 238 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177463  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/59 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
 مــي شــود . در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيت

 متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم 

نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3031 مورخ 1400/03/12 هيات چهارم آقای جمشيد عرب 
به شناسنامه شماره 324 کدملی 5759205986 صادره چادگان فرزند موسی قلی 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146/32 متر مربع پالک 67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
نصراله ذوالفقاری عاشق آبادی طبق ســند انتقالی 93410 مورخ 1353/02/04 

دفترخانه 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177481  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/60 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6284 مورخ 1400/05/23 هيات دوم آقای مجيد اکبری 

به شناسنامه شماره 3425 کدملی 1292427000 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 222/61 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 146 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت احمدرضا کيقبادی لمجيری از ســند شــماره 22945 مورخ 

1348/7/21 دفترخانه شماره 11 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177648  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/61 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 27790 مورخ 1399/12/02 هيات اول خانم عذرا مديحی 
به شناسنامه شماره 565 کدملی 1285441907 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 199/37 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 60 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 420 دفتر 659 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177666  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/62 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4257 مورخ 1400/04/06 هيات دوم  آقای عبدالمحمد 
رسولی هارونی به شناسنامه شــماره 89 کدملی 4622047101 صادره شهرکرد 
فرزند ملک محمد در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 173/03 متر 
مربع پالک شــماره 11 فرعی از 68 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملــک غرب اصفهــان از مالکيت قاســم زارع بهرام آبادی ســند 36174 
 مــورخ 1350/1/25 دفترخانــه 65 اصفهــان مــورد ثبت صفحــات 87 و 96 

دفتر 48 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177526  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
6/63 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3472 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای علی جبار زارع 
به شناسنامه شماره 1596 کدملی 1285547608 صادره اصفهان فرزند عباس 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 95/18 متر مربع پالک شماره فرعی 
از اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

مالک رسمی حيدر شهبازی دستجردی مورد ثبت صفحه 71 دفتر 166 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

م الف: 1181730  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/64 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود .  در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 1303 - 1400/02/08 هيــات چهــارم خانــم 
پــوران شــيرانی بــه شناســنامه شــماره 748 کدملــی 1819162702 
 صــادره آبــادان فرزنــد چراغعلــی در نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 151/83 متر مربع پالک 282 فرعی 
 از 29 اصلــی واقــع در اصفهان بخــش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 
بی مــورد ثبــت 22 دفتــر ز آقــای جمشــيد ســهرا لواســطه ا  مــع ا

 375 امالک
رديف 2- راي شــماره 1302 مــورخ 1400/02/08 هيات چهــارم آقای حميد 
شيرانی به شناسنامه شماره 1640 کدملی 1285720156 صادره اصفهان فرزند 
اسماعيل در نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
151/83 متر مربع پــالک 282 فرعی از 29 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای جمشيد سهرابی مورد ثبت 22 

دفتر 375 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

م الف: 1181876  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان



دوشنبه 08 شهریور 1400 / 21 محــرم 1443 / 30 آگوست 2021 / شماره 3333
جانشین فرماندهی سپاه در حاشیه بازدید از اردوگاه کرامت اصفهان خبر داد:

راه اندازی 10 اردوگاه کرامت با هدف بهبود بیماری اعتیاد در کشور
جانشین فرماندهی سپاه پاســداران انقالب اسالمی در حاشــیه بازدید از اردوگاه کرامت اصفهان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هر کجا برای خدمت به مردم نیاز باشد، ســپاه ورود می کند و 

همواره در کنار مردم خواهد بود.ســردار 
علی فــدوی با بیــان اینکه بر اســاس 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب، ســپاه 
نسبت به راه اندازی اردوگاه کرامت اقدام 
کرده است، ابراز داشــت: برای این امر 
به ۱۰ اســتان راه اندازی ایــن مرکز ابالغ 
شده اســت که اولین آن در تهران ایجاد 
شد.جانشین فرماندهی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اضافه کرد: این اردوگاه 
تاکنون عالوه بر تهران در استان های قم، 

اصفهان، کرمان، همدان، البرز و لرستان راه اندازی شده است.وی با بیان اینکه بودجه برای راه اندازی 
اردوگاه کرامت تخصیص یافته است، ادامه داد: ذات سپاه این است که در همه عرصه ها ورود کند چه 
در سیل و زلزله، چه در جبهه های دفاع از کیان مسلمانان در خارج از کشور و چه در کمک به مدیریت 
بیماری کرونا و ترک اعتیاد، ما مشارکت در همه امور را وظیفه خود می دانیم.سردار فدوی با اشاره به 
اینکه ترک اعتیاد در اردوگاه های کرامت در چندین مرحله انجام می شود، اضافه کرد: سم زدایی اولیه، 
سم زدایی تخصصی، روان درمانی، اشتغال و جامعه پذیری در مراکز کرامت سپاه مورد توجه است 
تا در این زمینه افراد را به صورت کامال بهبود یافته به جامعــه برگردانیم.وی ادامه داد: اردوگاه های 

کرامت بر اساس نیاز جامعه در کشور توسعه خواهند یافت.

حضور جهادی طالب حوزه علمیه اصفهان در بیمارستان ها
معاون تهذیب و تبلیغ و مسئول قرارگاه حوزه علمیه اصفهان گفت: فراخوان های حوزه توسط سایت های 
مرکزی حوزه و کانال های مربوط و سایت قرارگاه جهادی روحانیون و طالب استان اصفهان ارائه می شود. 
سید حسین مومنی افزود: سایت قرارگاه جهادی متشکل از همه مجموعه های حوزه علمیه اعم از مدیریت 
سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اداره اوقاف و بسیج طالب است که طیف وسیعی را پوشش می دهد و 
جذب از طریق این سایت بسیار گسترده است؛ هرکدام از نیرو ها به صورت داوطلبانه ثبت نام کرده و آماده 
خدمت رسانی می شوند.معاون تهذیب و تبلیغ و مســئول قرارگاه حوزه علمیه اصفهان ادامه داد: بعد از 
اعالم فراخوان به طور متوسط ۴۰۰ نفر از طالب اعالم آمادگی کردند. ورود طالب به مراکز پزشکی و به ویژه 
بیمارستان الزهرا کمک زیادی به کادر درمان کرد. جوابگویی به همراهان بیمار، گرفتن بسته های خوراکی 
برای بیماران، سنجش اکســیژن خون بیماران، کمک به نیرو های خدماتی و نظافتی بیمارستان، تهیه 
آبمیوه و حتی دادن غذا به بیماران از جمله اقدامات گروه جهادی طالب بود.مومنی اضافه کرد: در این مدت 
سعی شد به همراهان بیماران هم کمک رسانی شود. آن ها با تشکیل دفتر مشاوره توانستند پای صحبت 

خانواده های داغ دیده بنشینند و از نزدیک با مشکالت آن ها آشنا شوند و به آن ها کمک کنند.

فعالیت رسمی ۷ پزشک طب سوزنی در اصفهان
رییس انجمن طب سوزنی استان اصفهان گفت: طب سوزنی شاخه ای از طب سنتی چینی است 
که در علم پزشکی امروز بخش مهمی از طب مکمل )سنتی( محسوب می شود. محمد برجیس در 
پاسخ به این سوال که در استان اصفهان چند مرکز و پزشک طب سوزنی فعالیت می کنند، افزود: در 
استان اصفهان ۷ پزشک طب سوزنی دارای مجوز از وزارت بهداشت داریم که یک نفر در شهر کاشان 

و ۶ نفر در شهر اصفهان هستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان می گوید آموزش مجازی، ترک تحصیل پنهانی دانش آموزان را به دنبال داشته است

آفت آموزش از راه دور!

فرصت زیادی تا بازگشایی مدارس باقی   نرگس طلوعی
نمانده است و آن طور که از قرائن و شواهد 
بر می آید امسال هم خبری از کالس های درس حضوری و نشستن 
بر سر نیمکت های مدرسه نیست. سال تحصیلی گذشته سال تجربه 
های جدید بــرای معلمان و دانــش آموزان بود.» سیســتم آموزش 
مجازی« پس از چند ماه تعطیلی به واســطه شــیوع ویروس کرونا 
جایگزین کالس درس حضوری شد تا معلمان و دانش آموزان فصل 
جدیدی از آموزش را فــرا بگیرند. این شــیوه در مــدت زمانی کوتاه 
طرفداران و مخالفان خود را پیدا کردند. بســیاری از این تجربه جدید 
اســتقبال کردند و آن را آغازی برای مکانیزه شــدن سیستم آموزشی 
خواندند و گروهی هم انتقاد کردند که این شیوه بچه ها را بی سواد بار 

می آورد.
مخالفان معتقد بودند که هیچ چیز نمی تواند جای حضور در کالس را 
بگیرد. ارتباط دانش آموز با معلــم و محیط کالس یکی از دالیل اصلی 
یادگیری در اوســت و وقتی دانش آموز لباس رســمی و فرم مدرسه 
را به تن دارد باعث افرایش ارتباط او با محیط آموزشــی می شــود در 
حالی که در آموزش آنالین چنین اتفاقی نمی افتد. همچنین آموزش 

مجازی فرصت معاشرت و ارتباط را از کودکان و نوجوانان گرفته است. 
پیش از این دانش آموزان با حضور در مدرسه می توانستند با دوستان 
خود ارتباط برقــرار کنند. در کالس ها از یکدیگــر کمک بگیرند و زنگ 
های تفریح به بازی و شادی بپردازند. در این شرایط شما باید ارتباط 
بیشتری با فرزند خود داشته باشید و زمان بیشتری را به او اختصاص 

دهید.
اکنون با توجه به این که همه  فرآیندهای مربوط به مدرسه معطوف به 
خانه است، دانش آموزان از بسیاری از این ارتباطات محروم هستند. 
برقراری تماس و ارسال پیام هیچگاه نمی تواند جای حضور فیزیکی و 
دیدار را بگیرد. در روش آموزش مجازی بسیاری از فعالیت های گروهی 
دانش آموزان نیز محدود می شود. این مســئله ممکن است به مرور 
زمان موجب انزوا در کودکان و نوجوانان شــود که یکی از بزرگ ترین 

مشکالت آموزش مجازی است. 
ترک تحصیلی پنهان یکی دیگر از مشــکالت آموزش مجازی است که 
کمتر به آن پرداخته شده اســت، دانش آموزانی که به ظاهر در کالس 
آنالین حضور پیدا می کنند، اما در واقع توجه آن ها به درس ارائه شده 

توسط معلم نیست.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
این باره گفته اســت»:به دنبال آموزش یک سال ونیم مجازی شاهد 
ترک تحصیل پنهانی دانش آموزان هســتیم که امــروز به مرز نگران 
کننده ای رسیده است.  شاهد هســتیم که دانش آموزانی به ظاهر در 
کالس مجازی شــرکت دارند، اما عمال هوش و حواس شان در جایی 

دیگر است.«
به گفته این مقام مســئول، ترک تحصیل پنهان دانش آموزان مسئله 
ای نیست که بشــود از کنار آن به راحتی عبور کرد و خانواده ها باید در 
این حوزه با معلمان همکاری الزم را داشته باشند و فرزندان خود را رها 
نکنند، زیرا پس از کرونا، دانش آموزانی که درس را به خوبی فرا نگرفتند 
برای رفتن به کالس های بعدی با مشکالت جدی مواجه خواهند شد.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
معتقد است اگرچه باید زیرســاخت های  آموزش مجازی بهبود پیدا 
کند؛ اما الزم است توجه داشــت که کیفیت آموزش به شکل حضوری 
باالست و در شرایط عادی نیاز به آموزش ترکیبی )مجازی و حضوری( 
اســت، چرا که یادگیری بســیاری از دروس نیاز به برگزاری حضوری 

کالس دارد.

ترک تحصیلی پنهان یکی دیگر از مشکالت آموزش 
مجازی است که کمتر به آن پرداخته شده است، دانش 
آموزانی که به ظاهر در کالس آنالین حضور پیدا می کنند، 
اما در واقع توجه آن ها به درس ارائه شده توسط معلم 

نیست

خبر خوان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
۹۸ درصد از تاالب گاوخونی با ۴۷ هزار هکتار وسعت 
خشک است و هیچ آبی ندارد.منصور شیشه فروش 
با اشاره به خشکی تاالب بین المللی گاوخونی، اظهار 
کرد: تاالب گاوخونی باید احیا شود، در غیر این صورت 
خسارات زیادی به دنبال دارد.وی به تهدیدات خشکی 
تاالب گاوخونی اشاره و تصریح کرد: خسارت به تنوع 
زیست محیطی، عدم تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
و فرونشســت زمین، فعال شــدن کانون های گرد و 
غبار، شور شــدن و کاهش کیفیت منابع آبی منطقه، 
تشدید بیماری سالک در منطقه و خسارت به بخش 

گردشگری و معیشت ساکنان مناطق مجاور از جمله 
تهدیدات خشــکی تاالب گاوخونی اســت.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر احیای 
تاالب گاوخونــی، گفت: تاالب گاوخونــی ارزش ها و 
کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر تنوع زیســت 
محیطی و ذخایر ژنتیکی، زیســتگاه انواع پرندگان و 
آبزیان، تعدیل آب و هوا و کنترل آلودگی هوا، فرصت 
های ارزشــمند گردشگری و معیشــت جایگزین در 
منطقه و پیشــگیری از بیابان زایــی دارد.وی، علت 
خشــکی تاالب گاوخونی را عدم مدیریــت یکپارچه 
روخانه زاینــده رود، بارگذاری های بیــش از اندازه بر 
رودخانه در طول مسیر، عدم توجه به آمایش سرزمین 
و عدم جاری شدن آب در زاینده رود دانست که باعث 
شده تاالب گاوخونی در انتهای مسیر رودخانه زاینده 
رود بدون آب بماند و خشــک شود.شیشه فروش، 

خواســتار تامین حقابه های گاوخونی و احیای این 
تاالب شد و افزود: تامین حقابه های زیست محیطی، 
تشکیل ستاد ملی احیای تاالب گاوخونی، اجرای نقشه 
راه احیای زاینده رود و برنامه های سازگاری با کم آبی، 
جلوگیری از بارگذاری و توسعه جدید در حوضه زاینده 
رود، ســاماندهی حریم و بســتر زاینده رود از سراب 
تا پایاب و توســعه آموزش در منطقه از پیشــنهاداتی 
است که در این زمینه داریم.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان خواســتار توجه سازمان حفاظت 
از محیط زیست کشــور به تاالب گاوخونی شد که در 
کنوانسیون رامسر ثبت شده و افزود: نقشه راه مدیریت 
احیای زاینده رود تهیه شده و الزم است این نقشه راه 
اجرا شــود، همچنین مصوبات شــورای عالی آب در 
مورد احیای زاینده رود اجرا شده و حقابه های زیست 

محیطی و قانونی زاینده رود فراموش نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: بیمــاران کرونایی در هفتــه اول ابتال نیاز 
به سی تی اســکن، تجویز آنتی بیوتیک، کورتن، 
داروهای ضد ویروســی و دگزامتــازون و ... را 
ندارد.مهرداد صالحی اظهار داشت: برای بیماران 
مبتالیان به کرونا در هفته اول فقط اســتراحت و 
درمان عالمتی توصیه می شود یعنی اگر سردرد، 
تــب و ... دارند با خوردن قــرص عالئم را درمان 

کنند.
وی تاکید کرد: کرونا مثبت ها تنها در صورت تنگی 

نفس و یا پایین آمدن اکسیژن خون، نیاز به سی 
تی اسکن دارند .متخصص بیماری های عفونی با 
اشاره به مراجعه بیماران در دو یا سه روز اول برای 
سی تی اســکن و عدم ضرورت آن در هفته اول، 
تصریح کرد: غالبا با هر ســی تی اسکن  به اندازه 
۱۷۰ تا ۱۸۰ عکس ساده اشــعه به بیمار وارد می 
کند که این عمل بی مورد، سرطان سینه و تیروئید 

در زنان را در پی دارد.
وی یادآور شــد: تنها افرادی که بعد از شش روز 
اول احساس تنگی نفس شدید دارند یا اکسیژن 
خون آنها از ۹۱ بــه پایین اســت و در خانم های 
باردار از ۹۴ به پایین است و همچنین افرادی که 
بیماری های زمینه ای مثل دیابت، چاقی و فشار 
خون دارند و بعداز این مدت دچار کمبود اکسیژن 

شدند، به پزشک  مراجعه کنند
.صالحی گفت: بعد از ابتــال به کرونا، تعریق زیاد، 
بی حالی ، ضعف، خستگی، تک سرفه ای عادی 
است و نباید باعث ترس بیماران شود.وی با بیان 
اینکه  گونه کرونای دلتا ۱۲ برابــر قدرت انتقال و 
شانس سرایت دارد، گفت: بعد از ابتال به کرونا نیاز 
به تست دادن آنتی بادی نیست زیرا که در کرونا 
ایمنی ســلولی وهمورال نقش دارد و بود و نبود 

آنتی بادی نشان از بیماری نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: انجام پی سی آر بعد از ابتال به کرونا حتی 
یک ماه بعد از آن هم توصیه نمی شــود زیرا که با 
ماندن اثرات مرده بیماری در بینی، احتمال مثبت 

بودن  پی سی آر وجود دارد. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:                                                                                                                   ۹8 درصد از تاالب بین المللی گاوخونی خشک است

کرونا مثبت ها تا شش روز اول نیاز به سی تی اسکن ندارند 
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء      
6/65 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1639 14006030200700 مورخ  06  / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سمیه شــجاع فالورجانی فرزند کریم بشماره شناسنامه 1756 وکد 
ملی : 1110898924 صادره از فالورجان درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
09 / 97 مترمربع پالک 1058 فرعی از15 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 196 
فرعی از15 اصلی واقع در فالورجان خریداری رسمی ازمالک رسمی  محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

م الف: 1180817 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

6/66 شماره نامه: 140085602022000579-1400/06/04 نظر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان دامداری به مساحت 2095 
متر مربع به شماره پالک 7691 فرعی از 159- اصلی واقع در اریسمان جز بخش 9 
حوزه ثبتی بادرود که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  آقای علیرضا دهشیری بادی 
فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/07/03 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1181281 رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک بادرود 
مزایده اتومبیل

6 شــماره آگهــی: 140003902003000153 شــماره پرونــده:  /67
139804002003002512 مزایــده پرونــده به شــماره بایگانــی: 9803551 
ششــدانگ خودروی پژو 405 مدل 1390 به شــماره انتظامــی 67-186 ب 51 
به رنگ نقره ای متالیک به شــماره موتور 12490170386 و شــماره شاســی 
NAAMO1CAXBE209312 ظرفیت 5 نفر تعــداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع 
سوخت بنزین تعداد ســیلندر 4 متعلق به پیام مجتبی فرقانی نام پدر محمد که در 
آدرس: پارکینگ ایثار واقع در جاده محمودآباد می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری در زمان بازدید وضعیت بدنه در حد معمول است. موتور و گیربکس در حد 
مدل می باشد. الستیک ها کار کرده قابل استفاده است و بموجب مهریه مندرج در 
سند نکاحیه 6687 مورخ 1394/03/13 دفترخانه ازدواج شماره 130 شهر اصفهان 
استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم سمانه دادخواه و حقوق دولتی متعلقه 
بموجب کد امنیتی شــماره 1398/7/15-84312/59547188 پلیس راهنمائی و 
رانندگی بازداشت گردید. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخه1400/6/23 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان جی- خیابان تاالر - میدان هفت 
تیر به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 1/050/000/000 ریال )یک 
میلیارد و پنجاه میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط 
به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 

آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1400/6/8 درج و منتشــر می گردد که خریداران جهت شــرکت 
در مزایــده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را به حســاب بانک مرکزی به شــماره 
IR090100004061013207670192 بنام وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اصفهان با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
اقدام و فیش واریزی را به حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان شعبه مهریه 
تحویل دهید. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی 
اعم از بدهی و عوارض مالیاتی، شهرداری  و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شــد. م الف: 1182073 امیری رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل

6 شــماره آگهــی: 140003902003000150 شــماره پرونــده:  /68
139904023100000521 مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9903843  
یک دستگاه سواری سیســتم پراید تیپ جی ال رنگ ســفید مدل 1389 شماره 
 موتور 133429813 و شماره شاســی 1412289170645 به شــماره انتظامی 
ایران 13- 44 ه 267 به آدرس: پارکینگ نصر خیابان آتشگاه خیابان نبوی منش 
متوقف می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ 99/11/11 خودرو 

از نظر بدنه درب عقب سمت چپ تصادفی فرورفتگی دارد- گلگیر عقب چپ ضربه 
جزیی دارد و قالپاق عقب چپ شکسته- سپر جلو قسمت پالک ضربه دارد- موتور و 
گریبکس سالم به نظر رسید- تودوزی فرسوده- خودرو فاقد آچار چرخ- الستیکها 
60 درصد بهره دهــی و باطری غیر قابل بهره دهی به نام محســن بهرامی فرزند 
حسین شــماره ملی 3391738634 متولد 1363/1/14 که بموجب مهریه مندرج 
در سند ازدواج شماره 8427 مورخ 92/1/9، دفترخانه ازدواج شماره 53 بندرعباس 
در قبال قسمتی از طلب خانم المیرا اجیدان پور فرزند اصغر کدملی 2032102390 
متولد 1366/2/7 و حقوق دولتی متعلقه به موجب نامه پلیس راهنمائی و رانندگی 
هرمزگان توقیف گردیده و طی نیابت شــماره 139905823100001604 مورخ 
99/7/8 اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس به این اداره ارسال گردید از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/6/24 اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه 600/000/000 ریال 
)شصت میلیون تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود.  این آگهی در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/6/8 چاپ و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه 
سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده مکلف است ما به 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده  به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1181663 امیری رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان



 اتحادیه ملی بسکتبال )NBA( اعالم کرد که داوران باید در طول فصل آینده واکسن کرونا زده باشــند تا بتوانند در بازی های این لیگ قضاوت کنند. هیچ گونه 
معافیت های مذهبی یا پزشکی برای داوران در این بخش اعمال نخواهد شــد.داوران همچنین موافقت کرده اند تا هرگونه دوز تقویتی توصیه شده را نیز انجام 
دهند.سازمان لیگ در بیانیه ای اعالم کرد: هر داوری که واکسن نزند، واجد شرایط قضاوت نخواهد بود.میشل روبرتز، مدیر اجرایی NBPA ماه گذشته به یاهو 

اسپورتس گفت که ۹۰ درصد بازیکنان در حال حاضر واکسینه شده اند این در حالی است که این امر برای آنها اجباری نبوده است.

زدن واکسن کرونا برای داوران بسکتبال NBA الزامی شد
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 »زوما« به وستهام پیوست
باشگاه وســتهام یونایتد اعالم کرد که کورت زوما مدافع چلســی، قراردادی تا پایان ژوئن سال 
2۰25 با این باشگاه امضا کرده است.زومای 26 ساله که 165 بار در لیگ برتر به میدان رفته است، 
درخصوص این انتقال گفت: خیلی خوشــحالم و به این انتقال افتخار می کنم. مذاکرات من با 

دیوید مویس خیلی سریع پیش رفت و احساس کردم او واقعامی خواهد مرا جذب کند.
وی با تمجید از عملکرد چکش ها در آغاز لیگ جزیره تصریح کرد: وســتهام، این فصل را بســیار 
بسیار خوب آغاز کرده است. تیم فصل گذشته را هم عالی سپری کرد که به بازیکنان برای کسب 
رتبه بهتر اعتماد به نفس داد. می خواهم به وســتهام کمک کنم تا این اتفاق را رقم بزند.اســکای 
اسپورت پیش تر، از توافق باشگاه های چلسی و وستهام برای نهایی کردن این انتقال 25 میلیون 

پوندی نوشته بود.

توماس مولر: 

دوست دارم مسی و رونالدو را در یک تیم ببینم
توماس مولر، هافبک بایرن مونیخ، تایید کرد که دوست دارد لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در 
سال های پایانی دوران حرفه ای خود در کنار یکدیگر بازی کنند. این دو بازیکن آرژانتینی و پرتغالی 

هر دو در هفته های اخیر بازار نقل و انتقاالت را شوکه کردند. 
اسطوره قدیمی بارسلونا باالخره از این تیم جدا شده و به پاری سن ژرمن رفت و ستاره یوونتوس 
نیز نیز بار دیگر به منچستریونایتد برگشــت. زمانی که بحث جدایی رونالدو از تورین مطرح شد، 
شایعاتی درباره احتمال حضور او در پاریس به گوش می رسید و حاال ستاره تیم ملی آلمان مدعی 

شد که این اتفاق می تواند از جذابیت زیادی برای فوتبال برخوردار باشد. 
این بازیکن 31 ساله پس از پیروزی ۰–5 برابر هرتابرلین در روز شنبه به اسکای اسپرت گفت:» 
اگر جدایی کیلیان امباپه از پی اس جی عملی شود، پس من دوست دارم بازی کریستیانو رونالدو 
و لیونل مســی را در یک تیم ببینم. این ترکیبی بســیار جذاب خصوصا برای من به عنوان هوادار 

این ورزش خواهد شد.
شما به بازیکنانی نیاز دارید که در حمل توپ خوب هستند و بدون توپ هم نمایش خوبی از خود 
ارائه می دهند. کریستیانو به بازیکنی بسیار قدرتمند تبدیل شده است. او دیگر نیازی به توپ های 

در عمق ندارد. 
مسی و نیمار هم می توانند سلطه کاملی بر خط میانی داشته باشند. این بسیار جذاب می شود.« 
مولر که از سوی هانسی فلیک برای مســابقات انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر به تیم ملی آلمان 
دعوت شده ، با مســی و رونالدو دیداری نخواهد داشت. بایرن در لیگ قهرمانان هم در گروه ای 
قرار گرفته که با بارسلونا، بنفیکا و دیناموکیف هم گروه است. این در حالی است که مسی به همراه 
پی اس جی باید با منچسترســیتی، الیپزیش و کلوب بروژ رقابت کند و رونالدو نیز در یونایتد با 

ویارئال، آتاالنتا و یانگ بویز روبه رو شود.

سرمربی الهالل برکنار می شود؟
محمد نور، اسطوره باشگاه االتحاد در جدیدترین مصاحبه اش از احتمال برکناری ژاردیم، سرمربی 
فرانسوی از نیمکت مربی الهالل خبر داد.محمد نور در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی عربستان، 
گفت: پیش بینی می کنم ژاردیم از مربیگری الهالل برکنار شود البته نه به خاطر مسائل فنی بلکه 

به خاطر شخصیت قوی اش این پیش بینی را کردم. 
او اجازه نمی دهد کسی در کار فنی دخالت کند.الهالل رقیب استقالل در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیاست. بازی شاگردان مجیدی با تیم سعودی در تاریخ 22 شهریور در ورزشگاه 

زعبیل دبی برگزار می شود.

در روز درخشش کاروان ایران در بازی های پارالمپیک به دست آمد؛

مدال نقره بر گردن ورزشکار اصفهانی

بازی های پارالمپیک 2۰2۰ توکیو دیروز   سمیه مصور
در شرایطی پیگیری شد که کاروان ایران 
روز خوبی را پشت سر گذاشت و ورزشکاران کشورمان چندین مدال 
خوش رنگ دیگر  را به ارمغان آوردند. یکــی از مدال آوران دیروز 
کاروان ایران، دوومیدانی کار اصفهانی بود که در رشته پرتاب وزنه 
موفق به کســب مدال نقره شــد تا ورزش نصف جهان نیز از این 

بازی ها بی بهره نماند.
در ادامه رقابت های دوومیدانی پارالمپیــک 2۰2۰ توکیو و در ماده 
پرتاب وزنه 5۷ که در استادیوم المپیک توکیو جریان دارد،  صبح 
دیروز علیرضا مختاری نماینده ایران با هشت حریف از کشورهای 
دیگر رقابت کرد و با پرتاب ۸ متر و ۴۸ ســانتی متر صاحب مدال 
نقره شد.در این ماده الوین آستانوف از آذربایجان با پرتاب ۸ متر 
و ۷۷ سانتی متر قهرمان شــد و رکورد پارالمپیک را 5 سانتی متر 

ارتقا داد. 
آلس کیسی از جمهوری چک هم با ۸ متر و 25 سانتی متر عنوان 
سوم را از آن خود کرد.مختاری در حرکت نخست خود وزنه را ۷ متر 
و ۸6 سانتی متر پرتاب کرد و پرتاب دوم او خطا شد.این ورزشکار 

در پرتاب سوم خود دست به کار بزرگی زد و وزنه را به طول ۸ متر و 
۴۸ سانتی متر انداخت.

پرتاب چهارم مختاری کمتر از حرکت ســوم بود و وزنه او ۸ متر و 
36 سانتی متر را طی کرد.حرکت پنجم مختاری خطا شد و پرتاب 
پنجم به میزان 6 متر و ۸6 سانتی متر کمتر از تمام حرکت ها بود.

به این ترتیب مختاری با ۸ متر و ۴۸ ســانتی متــر بهترین پرتاب 
خود را انجام داد.

مختاری در خصوص کسب مدال نقره گفت: در ابتدا باید بگویم که 
شرمنده مردم ایران شــدم و دوست داشتم مدال خوشرنگ تری 

کسب کنم با این حال تمام تالش خودم را انجام دادم.
وی با اشــاره به اینکه در طول برگزاری بازی هــای پارالمپیک ریو 
مادر خود را از دست داد، اظهار داشت: متاسفانه در حین برگزاری 
پارالمپیک قبل مادرم به رحمت خدا رفت و هشــت ماه پس از آن 

هم پدرم را از دست دادم. جای شان خیلی خالی بود. 
دوست داشتم آنها بودند و این موفقیت ها را می دیدند. دوست دارم 
این مدال نقره را به روح این دو عزیز و مردم خوب کشــورم تقدیم 
کنم.مختــاری در ادامه گفت: ورزشــکار آذربایجان در یک کالس 

باالتر بود؛ اما در این ماده شرکت کرد. من پیش از این ۸ متر و ۷3 
سانتیمتر هم پرتاب کردم، اما اینجا شرایط متفاوت بود. امیدوارم 

مردم از من راضی باشند. 
ملی پوش اصفهانی پارا دوومیدانی کشورمان در مسابقات قهرمانی 
جهان2۰1۹ که در شهر دبی امارات پیگیری شد، سهمیه بازی های 
پارالمپیــک 2۰2۰ توکیو را به دســت آورده بــود. کاروان ایران در 
بازی های پارالمپیک توکیو تاکنون موفق به کسب سه مدال طال در 
رشته های پارا وزنه برداری و جودو شده که دو مورد از این مدال ها 

در رقابت های دیروز به دست آمد.
 62 ملی پــوش ایرانی فرصــت حضــور در این مســابقات را به 
دســت آوردند و کمیته ملی المپیک کشــورمان امیدوار است این 
ورزشــکاران موفق به کسب بیش از بیســت مدال در این بازی ها 
شوند تا رکورد کاروان ایران در رقابت های پارالمپیک لندن شکسته 
شــود. بهترین نتیجه تاریخ برای کاروان ایران در پارالمپیک لندن 
به ثبت رسید. ایرانی ها در آن مسابقات 1۰ طال، ۷ نقره و ۷ برنز در 
پارالمپیک 2۰12 به دســت آوردند  و کاروان ایــران در رده یازدهم 

قرار گرفت.

خبر روز

تدبیر جالب الهامی؛ هد بند به جای کاور 
در تمرینات تیم های لیگ برتر و به هنگام انجام کارهای تاکتیکــی معموال بازیکنان با کاور از هم 
متمایزمیشوند ؛اما در تمرین اخیر نساجی همه بازیکنان لباس یکرنگ به تن داشتند و هد بند بود 
که آنها را از هم جدامیکرد. به نظرمیرسد اســتفاده از این ابزار در تمرین به جای کاور به این خاطر 
است که بازیکنان با سر باال فوتبال بازی کنند. این یکی از اشــکاالت ریز فوتبالیست های ایرانی 
است که شاید به خاطر کیفیت زمین ها هم باشد. در نتیجه بازیکن برای کنترل توپ مجبورمیشود 
مدام به زمین نگاه کند در حالی که نگاهش باید رو به جلو و توامان به فضا و بازیکن حریف باشد و 
شاید هم بازیکنان فوتبال ایران از پایه به خوبی آموزش ندیده اند که مدام باید سرشان باال باشد و 
اطراف را نگاه کنند. سال های پیش یورگن گده، مربی آلمانی هم این ایده را در تمرینات تیم هایی 
که در ایران در آن مربی بود پیاده و از هد بند به جای کاور استفادهمیکرد. ساکت الهامی در اولین 
تجربه سرمربیگری اش، تراکتور را قهرمان جام حذفی کرد و در دومین تجربه سرمربیگری اش 
تیم در حال سقوط نســاجی را در جدول بازی های لیگ برتر نگه داشــت. اگر چه در نساجی از 
پرداخت های کالن و بازیکنان اسمی خبری نیست اما ساکت الهامی امیدوار است در فصل پیش 

رو حرف های زیادی با تیم مازنی برای گفتن داشته باشد.

احتمال حضور هافبک استقالل در پدیده
احتمال اینکه هافبک استقالل که در لیست تمدیدی های این تیم قرار ندارد به تیم پدیده بپیوندند، 
وجود دارد. داریوش شجاعیان یکی از هافبک های اســتقالل بود که بعد از 5 فصل حضور در این 
تیم از سوی مجیدی در لیســت تمدیدی ها قرار نگرفت و باید فصل بیست و یکم لیگ برتر را در 
تیمی به جز اســتقالل بازی کند. احتمال اینکه داریوش شجاعیان به تیم پدیده مشهد پیوسته و 
شاگرد مهدی رحمتی در این تیم شود وجود دارد.تیم پدیده به لحاض مدیریتی و مالکیتی یکی 
از عجیب ترین تیم های حال حاضر فوتبال ایران اســت که اخیرا نیز مهدی رحمتی سرمربی این 
تیم از وضعیت مدیریت در آن گالیه داشــت.پدیده تاکنون دو خروجی داشته که یک مدافعش 
به پرسپولیس و یک مهاجمش به استقالل پیوسته است و هنوز آنها بازیکن جدیدی به خدمت 
نگرفته اند. این امکان وجود دارد که با شــروع نقل و انتقاالت آنها، داریوش شــجاعیان یکی از 

خریدهای این تیم باشد.

مدافع چپ جدید پیکان از لیگ یک آمد
امیرحسین غالمی، مدافع چپ پای فوتبال که فصل گذشته در تیم خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول 
توپمیزد بعد از توافق با اکبر محمدی ،مدیرعامل پیکان به این تیم پیوست.قرارداد غالمی 2۴ ساله 

با باشگاه پیکان رسما به ثبت رسیده و این بازیکن در تمرینات خودروسازان نیز حاضر شده است.

مبلغ رضایت نامه بازیکن جدید استقالل مشخص شد
باشــگاه اســتقالل در تالش برای به خدمت گیری جعفر ســلمانی، بازیکن تیم ملی و باشگاه 
پورتیموننزه پرتغال است.باشگاه پرتغالی خبر جدایی جعفر سلمانی را تایید کرده و اذعان داشته 
قرار است این بازیکن به تیم اســتقالل ملحق شود. نکته جالب اینکه باشــگاه پورتیموننزه برای 
صدور رضایت نامه قطعی این بازیکن 15۰ هزار دالر از باشــگاه اســتقالل طلب کرده و قرار است 
با واریز این پول به حساب باشــگاه پورتیموننزه رضایت نامه قطعی جعفر سلمانی برای باشگاه 
استقالل صادر شود.این اولین بازگشــت یک بازیکن از فوتبال پرتغال به لیگ برتر نیست. پیش 
از این بازیکن، شهریار مغانلو اردوی تیم سانتاکالرا را ترک کرد و به عنوان بازیکن قرضی پیراهن 
پرسپولیس را برتن کرد و به تازگی هم از سوی باشگاه پرتغالی با محمد محبی وینگر تیم سپاهان 

معاوضه شد.

مستطیل سبز

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس: 

پرسپولیس، ستاره می سازد
پیشکســوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره 
روند نقل و انتقاالت باشــگاه پرسپولیس و 
جدایی دو ســتاره این باشگاه اظهار کرد: هر 
مدیری که در باشگاه پرسپولیس کارمیکند 
مطمئنا همــه تالشــش را انجاممیدهد که 
بهترین عملکرد را داشته باشد مگر اینکه به 
خاطر مشــکالتی این تالش نتیجه نداشته 
باشد. باید در نظر داشته باشیم که هم باشگاه 
و هم بازیکن حق دارند کــه تصمیم بگیرند. 
نکته ای که بسیار مهم است و نباید فراموش 
شود این است که باشــگاه باعث پیشرفت و 
بالندگی بازیکنانمیشــود و به همین خاطر 
در قرارداد باید کفه ترازو به ســمت باشــگاه 
سنگینی کند؛ اما به هر حال حق هر بازیکنی 

است که برای آینده خود تصمیم بگیرد.
حسین عبدی افزود: در گذشته ستاره های 
زیــادی بودنــد کــه اگــر االن بازیمیکردند 
مبالغ بســیار زیــادی را به عنوان دســتمزد 
دریافتمیکردنــد همانطــور کــه در دوره 
بازیگری شــان هم پیشــنهادات زیادی به 
آن هامیشد؛ اما آن پیشــنهادات را به خاطر 
باشــگاه محبوب شــان قبولنمیکردند. االن 
همان تصمیمات باعث شــده این دسته از 
ســتاره ها مشــکالتی در زندگی خصوصی 
خود داشــته باشــند. وی افــزود: خیلی از 
پیشکســوتان فوتبال ایران االن شاید وضع 
مالی مناســبی نداشته باشــند؛ اما غرور و 
تعصب شــان اجازهنمیدهد که وارد مباحث 
دیگر شوند. اگر آن ها هم در گذشته از باشگاه 
محبوب شان دلمیکندند قطعامیتوانستند از 
نظر اقتصادی زندگی بهتری داشــته باشند. 
احمد نوراللهی و کنعانی زادگان هم باید برای 
آینده خود تصمیم بگیرنــد. عبدی در ادامه 
درباره جذب بازیکنان جدید برای پرسپولیس 
هم گفت: ســتاره ها در تیم ساختهمیشوند و 
گاهی بازیکن ستاره به یک تیم نمی رود بلکه 
در آن تیم به ســتاره تبدیلمیشــود. بنابراین 
همین بازیکنانــی که االن به پرســپولیس 
اضافه شــده اند هممیتوانند در آینده ستاره 
شوند. آن ها باید بدانند به کجا آمده اند و چه 

وظیفه سنگینی روی دوش شان است.

کنون  کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو تا
موفق به کسب سه مدال طال در رشته های پارا وزنه 
برداری و جودو شده که دو مورد از این مدال ها در 

رقابت های دیروز به دست آمد

فوتبال جهان

وز عکس ر

معاون باشگاه 
 پرسپولیس در

لباس رزم
ابراهیم شــکوری، معاون باشــگاه 
پرســپولیس با نزدیک به 2۰ ســال 
تاخیر سرباز شده است. او بندهای 
پوتیــن خــود را گــره زد و خدمت 
ســربازی را از مرحله آموزشی آغاز 

کرد.

رییس فدراسیون شنا، شــیرجه و واترپلو با تاکید 
بر اینکه برای موفقیت نیاز به همه گیری شــنا در 
جامعه داریم، گفت: با شیوه گلخانه ای نمی توانیم 

کار ماندگار و موفقی در شنا داشته باشیم.
محســن رضوانی دربــاره نتایج شــناگر ایران در 
المپیک توکیــو گفت: پــس از حامــد رضاخانی 
تابه حال در المپیک شناگری نداشته ایم که بتواند 
رکوردش را شــنا کند؛ اما بالســینی توانست این 

اتفاق را رقم بزند و یک رکورد خوب را ثبت کرد. 
افقری و بال سینی دو شــناگری بوده اند که موفق 
شــده اند پس از چهارده ســال در نورم B المپیک 
شنا کنند. ۸ شــناگر خوب دیگر داریم که آن ها نیز 
نزدیک به نورم B شــنا کرده اند اگر تــا بازی های 
آسیایی بتوانیم برنامه درســتی را در نظر بگیریم 
حضور در فینال بازی های آســیایی در دســترس 

خواهد بود.

رضوانی تاکید کرد: برنامه هایی که متصور بودیم در 
المپیک توکیو به آن رسیدیم، ایراداتی در کل برنامه 
وجود داشت و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده 
ایم که مهم ترین نقطه ضعف ما نداشتن استخر در 
شهرستان هاســت و نیاز به یک مشاور خارجی در 
شــنا داریم که رایزنی های آن درحال انجام است. 
مهم تریــن اتفاقی کــه رخ داد این بود کــه ما دو 
شناگر در اختیار داریم که توانستند نرم B المپیک 
را شنا کنند، نخست مهرشاد افقری بود که توانست 
پیش از المپیــک این اتفاق را رقــم بزند و دومین 
شناگر متین بالسینی بود که در توکیو این اتفاق را 
رقم زد و این اتفاق بسیار بزرگی برای شنای ایران 

است که نباید از آن به راحتی عبور کنیم.
رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در پاسخ 
به این سوال که با توجه به کمبود امکانات از جمله 
اســتخر، چگونه می توانیم در شــنا بــه موفقیت 

برســیم، گفت: اگــر مدال هــای توزیع شــده در 
بازی های المپیک در رشــته شــنا را بررسی کنیم 
متوجه خواهیم شد که کشورهای آلمان، فرانسه، 
چین و ژاپن هر یک به یک مدال در شــنا دســت 
یافته اند اما کشــورهایی مانند آمریکا، انگلستان، 
اســترالیا، روســیه، مجارســتان، ایتالیا، برزیل، 
سوئیس و هلند ازجمله کشورهایی بودند که بیش از 
یک مدال در المپیک توکیو به دست آوردند. یعنی 
فقط ۹ کشور بیش از دو مدال در شنا کسب کرده اند. 
برای رسیدن به مدال المپیک در شنا باید حداقل 
یک پروســه زمانی مشخص طی شــود و نیاز به 

برنامه ریزی ویژه داریم.

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو:

با شیوه گلخانه ای در شنا موفق نمی شویم
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

شهروندان پسماندهای بیماران کرونایی را تفکیک کنند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم مدیریت پسماندهای خانگی 
مربوط به مراقبت از بیمــاران کرونایی، اظهار کرد: با توجه به پیک پنجــم کرونا رعایت پروتکل ها و 
دستورالعمل های بهداشتی به ویژه در نقاط و مواردی که می تواند در تکثیر این ویروس دخالت داشته 
باشــد، اهمیت زیادی دارد.رحیم محمدی گفت: بعضی پسماندها خشک و قابل بازیافت هستند 
که انتظار می رود شهروندان آنها را به ۶۵ ایستگاه ثابت بازیافت یا خودروهای مجاز جمع آوری حمل 
پسماند خشــک تحویل دهند تا کمترین آسیب را برای جامعه داشته باشــد.مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: پسماندهای تر نیز به صورت یک شب در میان مطابق 
با زمانبندی مقرر برای محالت مختلف شهر و رأس ساعت ۲۳ از جلوی درب منازل جمع آوری شده 
و به کارخانه پردازش پسماند انتقال داده می شــود.وی تاکید کرد: شهروندان با مدیریت صحیح 
پسماندها سهم بسزایی در کنترل زنجیره انتقال این ویروس، توسعه بهداشت فردی و اجتماعی و 
حفظ محیط زیست دارند و به این منظور می توانند لوازم مربوط به پیشگیری از ابتال به کرونا همچون 
ماسک و دستکش را جداگانه درون پاکت جداگانه قرار داده، در آن را بسته و سپس داخل کیسه 

زباله شب قرار دهند تا وارد سیستم بازیافت نشده و در فرآیند جداگانه و کم خطری دفن شود.
محمدی گفت: در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که عده ای از شهروندان در منازل از بیماران 
کرونایی مراقبت می کنند بنابراین باید چنانچه تزریقی به بیمار از طریق ســرم یا ســرنگ انجام 
می شود این اقالم را در جعبه های ایمن که از طریق ایستگاه های ثابت بازیافت قابل تهیه است، قرار 
داده و سپس تحویل همان ایســتگاه ها دهند تا در روند مختص خود امحا شود و ملزومات دیگر 
همچون ماسک یا پوشش های دیگر بیمار نیز در کیسه های جداگانه قرار داده شده در آن را ببندند 
و در کیسه های زباله شــب قرار دهند تا با کمترین میزان آســیب و آلودگی فرآیندهای مدیریت 

پسماند طی شود.
وی خاطرنشان کرد: بی شــک اگر همین موارد در جداســازی اجســام و لوازم مصرفی درمان و 

پیشگیری از کرونا رعایت شود، شاهد کاهش شیوع ویروس کرونا خواهیم بود.

مدیر منطقه سه شهرداری اعالم کرد:

ساماندهی محور گردشگری اصفهان از میدان امام علی)ع( 
تا میدان انقالب

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشــاره به ســاماندهی محور تاریخی گردشگری بازار بزرگ 
اصفهان، اظهار کرد: منطقه ســه شــهرداری از یک بافت تاریخی و قدیمی شــهر تشــکیل شده و 
ساماندهی محور گردشگری و تاریخی که از شمال به مرکز شهر منتهی می شود، در دستور کار منطقه 
قرار گرفته است.حسین کارگر با بیان اینکه از سال گذشته در فاز نخست حدفاصل میدان امام علی 
)ع( تا میدان امام ساماندهی محور بازار به عنوان مرکز گردشگری و اقتصادی با توجه به وضعیت 
کف سازی و بدنه سازی همراه با تامین مباحث ایمنی آن آغاز شد، تصریح کرد: ۹۰ درصد عملیات کف 
سازی، ناکش ها، ایمنی و عبور شیرهای هیدرانت آتش نشانی، بدنه سازی و بخشی از سقف محور 
بازار بزرگ اصفهان مرمت شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان افزود: در ادامه ساماندهی 
بازارهای منتهی به آن از جمله بازارهای رنگرزها و کفاش ها در حال اجرا است.وی با اشاره به پیاده 
راه سازی خیابان سپه حدفاصل خیابان حکیم تا میدان امام حسین )ع( با صرف اعتباری بالغ بر 
۱۲ میلیارد تومان، گفت: در حال حاضر کف سازی بخش مسیر پیاده رو خیابان به اتمام رسیده و 
سنگ فرش مسیر اصلی خیابان نیز تا یک ماه آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد.کارگر با بیان 
اینکه برای ساماندهی بازار اصفهان در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۲۰ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است، خاطرنشان کرد: محور گردشگری حدفاصل میدان امام علی )ع( تا میدان انقالب 

تا دو ماه آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

یک گره تاریخی که باز نشد؛

پشت پرده هایی از میدان کهنه اصفهان

آغاز به کار شهردار و مدیریت شهری جدید،  یزدان روحانی
بهانه خوبی برای بازخوانی تاریخ اســت. 
تاریخی که درس دارد و آینده ساز است. از طرفی اعضای جدید شورای 
شــهر اصفهان، کم تجربه نیســتند و برخی از آن ها ســابقه عضویت در 
دوره های قبلی را دارند و به نوعی می تــوان گفت خود یکی از ورق های 
کتاب تاریخ قطور مدیریت شهری اصفهان هستند، کتابی که جنایت و 
مکافات کم ندارد. اصفهان و مدیریت شــهری پرحاشیه آن در دهه ۸۰، 
پروژه های جنجالی کم نداشت؛ از مترو گرفته تا توسعه شهری متوازن 
شهر اما جنجالی ترین این پروژه، ســاخت )احیای( میدان سلجوقی 
عتیق که بعدها امــام علی )ع( نام گرفت و احــداث زیرگذر این میدان 
تقاطع خیابان های عبدالرزاق، نشاط، هاتف و مسجد جامع بود. داستان 
از آن جا شروع شد که در دهه ۶۰ وجود یک میدان ذوزنقه شکل در عهد 
سلجوقی و درست در جایی که میدان کهنه قرار داشت )یعنی همسایگی 
مسجد جامع اصفهان( در شــورای عالی معماری و شهرسازی تایید و 
احیای آن مجوز گرفت.    بولدوزرهای عصر سازندگی در دهه ۷۰ در حالی 
که مشغول خیابان کشــی و تخریب حمام ها و مساجد قدیمی بافت 
تاریخی بودند، فرصت نکردند تا این پروژه را پیگیری کنند و مسئولیت آن 
را به آیندگان محول کردند. در دهه بعد با افزایش افسارگسیخته جمعیت 

و حجم خودرو در اصفهان، ترافیک و وضعیت میدان کهنه شــهر که به 
شلوغ ترین محل شهر تبدیل شده بود، روز به روز بدتر می شد. البته این 
شــلوغی بی حکمت نبود و آن روزها رونق این گوشه از اصفهان در ایران 
زبانزد کاسبان بود. این وضعیت مدیران شهری را برآن داشت تا به سراغ 
طرح کهنه میدان کهنه بروند و با شعار احیای تاریخ اصفهان پروژه مهم را 
آغاز کنند. پروژه ای که با تخریب هزاران باب مغازه و حفاری گسترده قرار 
بود تا عالوه بر میدان ذوزنقه ای عصر سلجوقی، یک زیر گذر مدرن در این 
منطقه برای اصفهان به یادگار گذارد.  تاریخ هم گواه می دهد که هســته 
اولیه شکل گیری اصفهان در این منطقه از شهر بوده و  طی سالیان گذشته 
در این منطقه از شهر هیچ کاوش باســتان شناسی صورت نگرفته بود. 
همین مسئله حساسیت این پروژه را برای دوستداران واقعی شهر بسیار 
زیاد کرد. بــا اولین زمزمه ها از امــکان اجرایی شــدن چنین پروژه ای 
تاریخ دانان و تاریخ شناسان و متخصصان به تکاپو افتادند تا بلکه بتوانند 
جلوی کار بایستند. یکی از این اشخاص، باستان شناس مطرح اصفهانی، 
علیرضا جعفری زند بود که توانســت قراردادی برای انجام کاوش های 
باستان شناســی در میدان کهنه ببندد، اما این قرارداد هیچ گاه اجرایی 
نشد. وی داستان را این گونه شرح می دهد: در سال ۱۳۸۱ اداره کل میراث 
فرهنگی من را به شهرداری معرفی کرد و قراردادی برای باستان شناسی 

در خیابان عبدالرزاق و میدان کهنه با من بسته شد. بر اساس این قرارداد، 
قرار بود تیمی به سرپرستی من در این محل به مدت شش ماه به کاوش 
باستان شناســی بپردازند؛ اما این قــرارداد با تبانی بین شــهرداری و 
مسئوالن میراث فرهنگی وقت اصفهان منحل شد. تمام اسناد و مدارک 
این قرارداد موجود اســت.    جعفری زند که باستان شناس تپه اشرف 
اصفهان هم اســت، ادامه می دهــد: حتی من از ســمت رییس وقت 
پژوهشکده میراث فرهنگی کشــور، مرحوم مسعود آذرنوش پیشنهاد 
شدم تا قرارداد باستان شناسی با من بسته شود. حتی به یگان حفاظت 
میراث فرهنگی و دیگر ارکان میراث فرهنگی اعالم شد که قرار است در 
این محل کاوش شــش ماهه انجام دهم. اما هدف شــهرداری فقط 
تخریب و به نتیجه رسیدن بود تا هرچه زودتر پروژه خود را اجرا کند. با این 
حال من تقصیر اداره کل میراث فرهنگی وقت را بیشــتر از شــهرداری 
می دانم، زیرا ایستادن در مقابل این عملیات مخرب وظیفه آن ها بود، اما 
آن ها به شهرداری کمک کردند تا این پروژه انجام شود. نویسنده کتاب 
»اصفهان پیش از اسالم، دوره ساســانی« درباره منطقه میدان کهنه و 
اطراف آن، گوشزد می کند: این منطقه از اصفهان بسیار مهم و بااهمیت 
است و باید با دقت باالیی کاوش ها در آن انجام می شد، از همین روی 
پیشنهاد شش ماهه مطرح شــد. اما برای انجام پروژه زیرگذر خیابان 
عبدالرزاق و میدان امام علی )ع( این شــش ماه تبدیــل به ۲۵ روز و 
محدود به تراشــه ها و گمانه هایی شــد که اداره میراث فرهنگی کاوش 
مسخره ای برای آن ها انجام دادند. در نهایت اعالم شد که در این محل 
رودخانه به همراه ساختمان هایی که زمان رضاشاه پهلوی تخریب شده، 
وجود داشته اســت! این باستان شــناس تاکید می کند: بنای اولیه و 
باستانی اصفهان در این منطقه از شهر که مسجد جامع واقع شده، قرار 
دارد که به اشتباه در برخی منابع تنها به یهودیه اشاره شده است. از این 
روی برآورد می شــود در این محل و در اطراف مسجد جامع عتیق آثار و 
اشیای باستانی بسیار زیادی زیر این محل مدفون باشد. گواه این ادعا 

هم آثاری است که لودرها در زمان ساخت پروژه بیرون کشیدند.

قصوری که مسئوالن میراث فرهنگی وقت انجام دادند
یکی دیگر از عجایب این پرونده جنایی قطور در اصفهان، قصور و بی دقتی 
مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی وقت اصفهان است. درنگی که به نظر 
می رسد تعمدی نبوده و طی هماهنگی با شــهرداری انجام شده تا این 
پروژه هرچه زودتر پیش برود. طرحی که ادعای احیا داشت و آن روزها 
با رونق گردشگری شهر انجام شد، اما این روزها حتی شهروندان نیز در 

این میدان ناآشنا دیده نمی شوند.

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
آباد اظهار کرد: طرح های توســعه شهری پتانسیل 
اثرات محیطی متفاوتی را داراســت که بهینه سازی 
روش های پیش بینی و تجزیــه و تحلیل این اثرات 
منجر به کاربردی کــردن روش هــای تقلیل اثرات 
سوء و برنامه مدیریت زیســت محیطی طرح های 
توسعه شــهری می شــود.علیرضا عباسی  تصریح 
کرد: در پژوهشی به شناسایی شاخص های خدمات 
اکوسیستمی با توجه به وضعیت های اکوسیستمی 
نسبت به وضعیت اکولوژیکی شهر اصفهان پرداخته 
شــده که نتایج این تحقیق نشان می دهد با تکیه بر 
مدیریت محیط زیست شهری تحت اثر جهت تجزیه 
و تحلیل و پهنه بندی، اثرات طرح های اکوسیستم 

شهری قابل استناد است.استادیار گروه جغرافیای 
دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد ادامه داد: نتایج 
تحقیقات نشــان داده که پایداری شهری با تمرکز 
بر وضعیت فعلی اکوسیســتم شــهری می تواند به 
مدیران برای اتخاذ تصمیمات جهت حفظ و ارتقای 
کیفیت خدمــات اکوسیســتمی و در نتیجه بهبود 
وضعیت محیط زیست شهر کمک کند. وی با بیان 
اینکه ارتقای کیفی محیط، هویت، انعطاف پذیری، 
فضاهای آموزش دهنده و تعامــالت اجتماعی در 
طراحی محالت ســبب ارتقای تاب آوری اجتماعی 
می شود، افزود: هر چند تاب آوری اصطالح جدیدی 
در عرصه شهرســازی اســت؛اما از آنجــا که فطرت 
انسان بر پایه بقاست، بحث تاب آوری همواره دغدغه 
فکری وی محسوب می شــده است.عباسی اظهار 
کرد: افراد زیادی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی 
را در تاب آوری شهرها لحاظ داشــته اند با این همه 
بســیاری از پژوهش ها در مورد تاب آوری معطوف 
به ایجاد امنیت و بدون توجه به رابطه عاطفی انسان 

با مکان انجام شده اســت.وی با بیان اینکه تجربه 
بحران های به وقوع پیوسته در دهه های اخیر نیز به 
روشنی بر نقش انســان در تاب آوری شهرها تاکید 
ورزیده اســت، اظهار کرد: محیط زیســت شهری 
به عنــوان یک سیســتم اجتماعــی - اکولوژیکی 
به این معناســت که باید به عنوان یــک کل در نظر 
گرفته شود و سیستم های اجتماعی اکولوژیکی - 
سیاسی در آن تشــخیص داده شود؛ سیستم های 
اجتماعی اکولوژیکی مفهوم کلیــدی در تاب آوری 
است.اســتادیار گــروه جغرافیای دانشــگاه آزاد 
اسالمی نجف آباد ادامه داد: سیستم های اجتماعی 
اکولوژیکی، سیستم هایی هســتند که در آن عناصر 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی، 
تکنولوژیکــی و دیگر اجزا با یکدیگــر تعامل دارند و 
تاب آوری شهری به عنوان درجه، حد یا میزانی است 
که در آن حدها قادر به تحمل تغییر هســتند قبل از 
اینکه به مجموعه جدیدی از ســاختارها و فرآیندها 

سازماندهی شوند.

پایداری شهری؛ راهکاری برای بهبود محیط زیست شهر

چهار روز پس از انتخاب شهردار اصفهان در جلســه فوق العاده شورای ششم 
شهر اصفهان، حواشی انتخاب شهردار باعث واکنش اعضای این شورا شد تا در 
نطق های خود گریزی به این حواشی زده و بر حمایت از شهردار منتخب تاکید 
کنند. نایب رییس شورای اسالمی شهر در نطق پیش از دستور هفتمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان که روز یکشنبه- ۷ شهریورماه برگزار شد، 
اظهار کرد: بارقه هایی از امید و نشاط به واســطه فعالیت های چند روز اخیر 
دولت در جامعه دیدهمیشود و بعد از یک دهه شاهد حضور رییس جمهور در 
میان مردم هستیم. در این راستا، از رییس جمهور درخواست داریم با سفر به 

استان و شهر اصفهان با مشکالت این منطقه نیز آشنا شوند.
ابوالفضل قربانی، خواستار تهیه روزشــمار خدمت برای شورای شهر اصفهان 
شد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان جزو برنامه های شورای اسالمی شهر 
اصفهان است و در مدیریت شــهری نیز از این ظرفیت بیشتر استفاده خواهد 
شد. نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه در آخرین روز از 
هفته گذشته یکی از بزرگ ترین تصمیمات شورای ششم شهر اصفهان یعنی 
انتخاب شهردار را گرفتیم، توضیح داد: از ۱۴ تیرماه به مدت یک ماه فرصت برای 
انتخاب و معرفی شهردار داشتیم. در مرحله اول فرآیندی برای انتخاب شهردار 
تعریف شــد که بخش عمده ای از این فرآیند را جوانــان انجام دادند. تعیین 
شاخص های انتخاب شهردار با اســتفاده از نقطه نظرات مردم و به دنبال آن 
معرفی افراد واجد شرایط از سوی مردم و نخبگان در طول این مدت انجام شد.

وی ادامه داد: هرچند در این دوره با محدودیت های بخشنامه و آئین نامه وزارت 
کشور مواجه بودیم اما در نهایت تعداد محدودی از افراد دارای شرایط معرفی و 
در مورد هرکدام بررسی های دقیق انجام شد و از میان آنها پنج نفر به مصاحبه 
دعوت شدند که همه این افراد صالحیت های الزم را داشتند و برنامه های خود 

را ارائه کردند، اما شورای شهر باید یک نفر را انتخابمیکرد.
قربانی با بیان اینکه رویکرد شورای شهر اصفهان در این دوره توجه بیشتر و بهتر 
به زندگی مناسب در شهر اصفهان بود که رویکرد متفاوتی نسبت به دوره های 
قبل است، گفت: دو چهره فرهنگی که به پایان این فرآیند رسیدند این رویکرد 
را داشتند و علی قاسم زاده به عنوان سی و هشتمین شهردار اصفهان از فعاالن 

فرهنگی است که مدت زیادی در شهرداری اصفهان فعالیت کرده است.

وی خاطرنشــان کرد: قاســم زاده تحصیل کرده حوزه و دانشــگاه، رزمنده و 
جانباز دفاع مقدس است که ارتباط با بدنه فرهنگی شهر و رویکردی متفاوت 
دارد، بنابراین ضمن توجه به مباحث عمرانی، نگاه به امور شــهر در دوره پیش 
رو فرهنگی خواهد بود که امیدواریم عقب ماندگی های شــهر را جبران کنیم و 
وضعیت بهتری برای شهر رقم بزنیم.این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به بداخالقی هایی که در چند روز اخیر پیرامون انتخاب شهردار اصفهان 
صورت گرفت و به مواردی اشاره شد که صحیح نیســت، توضیح داد: در تمام 
مراحل انجام فرآیند، تماس مستقیم با مســئوالن وزارت کشور داشتیم و در 
ارتباط با آیین نامه، راهکارمیخواســتیم و همه مراحل طبق روال قانونی انجام 

شده است.

اعضای شورای ششم، اهل مالحظه کاری نیستند
وی با تاکید بر اینکــه در ارتباط با تعیین شــهردار، مالحظاتی غیر از توانمندی 
و شــاخص های مورد نظر مردم نبود، گفت: ســابقه قبلی همه اعضای شورا 
نشــانمیدهد اهل مالحظه کاری نیستند و اگر شــهردار از وظایف خود تخطی 
کند و یا ناتوان از انجام وظایف باشد، شورای شــهر هیچ مالحظه قانونی را در 

نظر نخواهد گرفت.
مصطفی نباتی نژاد،رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در نطق خود در این جلسه، با اشاره به اینکه اصفهان شهر پارادوکس هاست، 
گفت: اگر اصفهان شهر کاشی های فیروزه ای است، شهر کاشی های شکسته 
نیز هست. این پارادوکس ها به علت های مختلفی شکل گرفته و شهر مسائل 
زیادی دارد که امیــدوارم با هم افزایی مردم و نخبگان، تفاهم و توافق بر ســر 
مسائل داشته باشیم و در عین حال در مورد ریشه های مسائل به توافق برسیم، 

چون در حال حاضر تفاوت در نگاه به مسائل و ریشه های آن داریم.
هیچ فشاری از طرف رییس شورا در خصوص انتخاب شهردار وجود نداشت

وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر به رییس شورای شهر اصفهان در فضای 
مجازی اجحاف شده است، درحالی که هیچ فشاری از طرف رییس شورا در 
خصوص انتصاب اخیر وجود نداشــته است. شــهردار اصفهان، شهردار همه 
شهروندان اســت و باید امکانات را متناســب با اولویت های همه بخش ها 

تخصیص دهد.

انتخاب اولین شهردار با سبقه فرهنگی و اجتماعی در اصفهان
وی همچنین با بیان اینکه برای اولین بار فردی با ســبقه فرهنگی و اجتماعی 
به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شده است، گفت: امیدواریم در کنار اقدامات 
عمرانی، به کیفیت زندگی در شهر نیز توجه شود. انصاف نیست اگر گزینه های 
دیگر انتخاب نشده اند، شهردار منتخب را زیر سوال ببرند و بهتر است همه به 
شهردار منتخب برای خدمت به مردم اصفهان کمک کنیم.توقف و رکورد فعالیت 
در برخی کارگاه های عمرانی مثل پل فرودســی و تقاطع غیر هم سطح شهید 
کشوری، شلوغی شهرداری ها و لزوم تقویت زیرســاخت های ارائه خدمات 
غیرحضوری به شهروندان و واکسیناسیون کارکنان شهرداری اصفهان از تذکرات 

این جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان بود.

با مسئولان

دبیر پنجمین جشنواره استانی فانوس در اصفهان:گزارش

95 اثر به دبیرخانه استانی جشنواره فانوس رسید
دبیر پنجمین جشنواره استانی فانوس در اصفهان با اعالم ارسال ۹۵ اثر در شاخه های مختلف هنری به این دبیرخانه، از آغاز بررسی و انتخاب رتبه های برتر هر بخش 
توسط هیئت داوران خبر داد و اظهار داشت: پس از اعالم فراخوان در ابتدای سال جدید و ارسال به تمامی ادارات، سازمان ها و هنرمندان مرتبط استان اصفهان، مهلت 
ارسال آثار تا ۱۵ مرداد ادامه داشت و پس از آن جمع بندی آثار توسط دبیرخانه جشنواره صورت پذیرفت و طی توافق انجام شده با سازمان بسیج هنرمندان استان 
اصفهان مقرر شد بررسی، انتخاب و داوری آثار جشنواره را انجمن های تخصصی این سازمان به همراه دبیر جشنواره انجام و در اختتامیه که در نیمه دوم شهریور و 

در آستانه چهل و یکمین هفته دفاع مقدس برگزار می شود، اعالم و معرفی شوند. 

بوی مرگ در شهر
ویروس کرونا طی مرداد ماه، 
آمــار تلفات روزانــه را چندین 
بار جابه جا کرد و دوم شهریور 
به رکورد مــرگ ۷۰۹ نفر در روز 
رسید. هر جای شــهر را در این 
روزهــا نگاهمیکنی بوی مرگ 
پیچیده است. مرگ هایی که 
از سر بی احتیاطی یا به خاطر 
بی توجهی بــه پروتکل های 
بهداشتی و ابتال به کووید۱۹ هر 
روز بر آمارشان افزوده می شود.

وز عکس ر

هر
: م

س
عک

عکس: ایمنا

در هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

توضیحاتی پیرامون حواشی انتخاب شهردار اصفهان
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مادلین مک کان
بدترین ترس یک خانواده این است که فرزند خود را از دست 
بدهند و دیگر او را نبینند. چنین فاجعه ای برای خانواده مک 
کان رخ داد. مادلین، ســه ســاله هنگامی که والدینش در 
حال صرف شــام بودند، ربوده شــد. دیلی تلگراف با انتشار 
گزارشی این ناپدید شدن را شدیدترین گزارش مفقودی در 
تاریخ معاصر توصیف کرد. مک کانی ها به دلیل تنها گذاشتن 
فرزندان خودشان، هنگام صرف غذا در رستوران، از طرف مردم 
مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و مردم تصور می کنند که ممکن 
است خودشان مقصر باشند. به رغم تحقیقات مشترک توسط 
ســازمان های اجرای قانون بریتانیا و پرتغال، تاکنون هیچ 

سرنخی پیدا نشده است.

جیمی هوفا
داستان مفقود شدن هوفا، یکی از معروف ترین ماجرا ها در 
طول تاریخ است. او شخصیتی بحث برانگیز بود که تیمستر 
را رهبری می کــرد و به دلیل دســتکاری در هیئت منصفه و 
جنایات دیگر در زندان به سر می برد. هوفا در 30 جوالی 1۹75 
در پارکینگ یک رستوران ناپدید شد. مدت هاست که شایعاتی 
درباره ناپدید شــدن او وجود دارد، اما شایعات مبنی بر دفن 

او در ورزشگاه و پیدا نشدن جنازه اش از یاد ها رفته است.

ریچی ادواردز
 Manic Street ادواردز، ترانه ســرا و گیتاریســت گــروه
Preachers بود. جســد بی جان او پیش از شــروع یک 
تور موســیقی در مکانی عجیب کشف شــد. خودروی وی 
در نزدیکــی پــل Severn متروکــه پیدا شــد، محلی که 

خودکشی های بسیاری در آن رخ می دهد. 
خانواده وی به گروه موســیقی گفتند که بدون ریچی به کار 
خود ادامه دهند. در طول این ســال ها شــایعاتی مبنی بر 
احتمال زنده بودن وی وجود داشته، اما ادواردز در سال 2008 
رسما مرده اعالم شد. هم گروهی های او هنوز معتقدند که 

ممکن است زنده باشد.

آملیا ارهار و فرد نونان
حدود 75 سال پس از آنکه ارهارت به همراه فرد نونان برای 
گشــتن دور دنیا حرکت کردند، ناپدید شــدند و از آن زمان 

تاکنون این اتفاق همچنان گیج کننده است. 
نظریات در مورد ناپدید شــدن او تا ربوده شــدن توســط 
بیگانگان هم پیش رفته و Star Trek: Voyager او را به 
شکل هان سولو منجمد نشــان می دهد و ادعا می شود به 
سیاره دیگری منتقل شده تا در آینده ای دور توسط کاترین 

جانوی دوباره کشف شود.

فرار از آلکاتراز
به عنوان یک زندان عجیب، بسیاری معتقد بودند امکان فرار 
از آلکاتراز وجود نداشت. اما فرانک موریس و برادران جان 
و کالرنس انگلین توانستند غیر ممکن را انجام دهند: فرار 
از آلکاتراز. به رغم تعقیب و گریز بلند پروازانه، فراریان هرگز 
پیدا نشدند. بسیاری تصور می کنند که آن ها در آب های سرد 
و آلوده به کوسه در اطراف جزیره غرق شده اند. اما با توجه 
به توطئه مبتکرانه ای که آن ها را قادر ســاخت تا در قدم اول 
همکاری کنند، این احتمال وجود دارد که این سه نفر اکنون 

با خوشحالی در گوشه ای دور از آمریکا زندگی کنند.

گاوین اسمیت
اسمیت به عنوان مدیر تولید فیلم برای استودیو 20th بسیار 
فرد موفقی بود. او در تولید فیلم ســه گانــه آواتار و جنگ 
ستارگان حضور داشــت و متاهل و پدر سه فرزند است. اما 
این مرد 57 ساله از 1می2012 مفقود شده است.حتی پس 
از پخش فیلم America’s Most Wanted، هیچ اثری از 
مدیر اجرایی به چشم نمی خورد. جست وجو های پلیس از 
زمان مفقودی تاکنون بی نتیجه مانده و آن ها حتی مطمئن 
نیستند که بازی بدی در کار باشد. اسمیت بدون هیچ اثری 

ناپدید شده است.

آشپزی

مارشمالو
مارشمالو از آن دسته خوراکی های جذاب 

است که نه تنها برای کودکان بلکه در هر رده سنی که 
باشید می توانید به این خوراکی عالقه نشان دهید. 

مواد الزم: پودر ژله  یک بسته )آلوئه ورا یا موز(، شکر 3 پیمانه، وانیل  نصف قاشق 
مرباخوری، آبلیمو  2 قاشق سوپ خوری، آب  3 پیمانه، پودر ژالتین  2 قاشق سوپ خوری

طرز تهیه:  پودر ژله را در یک پیمانه آب جوش حل کنید. برای نتیجه بهتر خوب است پودر ژله، 
آلوئه ورا باشد. پودر ژالتین را با نصف پیمانه آب سرد مخلوط کنید و به مدت 5 دقیقه استراحت 
دهید. یک و نیم پیمانه آب جوش و شکر را داخل قابلمه ریخته و روی حرارت مالیم قرار دهید تا 
شکر کامال حل شود. ژله آماده شده و محلول ژالتین را در محلول آب و شکر بریزید و به مدت 20 
دقیقه روی حرارت مالیم قرار دهید تا بجوشد. بعد از 20 دقیقه شعله گاز را خاموش کرده و فرصت 

دهید محلول کامال ولرم شود. مواد را داخل یک ظرف ریخته و آن را با سرعت زیاد هم بزنید. 
تا به رنگ سفید دربیاید. نکته مهم این است زمانی که مواد شما با هم ترکیب می شوند؛ 

حجم آن بیشتر می شود پس در انتخاب ظرف دقت کنید. حدود 20 دقیقه تا نیم 
ساعت هم بزنید. بعد از شکل گرفتن مارشمالو، وانیل و آب لیمو را اضافه 

کنید. کاغذ فویل را با روغن کمی چرب کرده و داخل قالب دلخواه 
قرار دهید و مایع را داخل آن بریزید.قالب را داخل یخچال 

قرار دهید و حدود 2 ساعت بعد آن را از قالب 
خارج کرده و برش دهید.

ماجراهایی شگفت انگیز از افراد گمشده )2(

بازگشت موفق به بازیگری در جلد یک نظامی عاشق پایان صداگذاری فیلم سینمایی»برف آخر«
اشکان خطیبی پس از مدتی دوری از بازیگری در سینما و تلویزیون، با 
سریال »خاتون« ساخته تینا پاکروان فعالیت خود را در این عرصه 
از سر گرفته است. خطیبی در »خاتون« نقش یک سرگرد ارتش را 
بازی کرده، »شیرزاد« نظامی است و به واسطه شغل و جایگاهش 
شخصیتی جدی و سخت گیر دارد؛ اما در ارتباط با اعضای خانواده 
مهربان و احساساتی است. او با همسرش »خاتون« نیز رابطه خوب و 
عاشقانه ای دارد .

همزمان با پایان صداگذاری سینمایی »برف آخر« توسط علیرضا علویان، 
مراحل نهایی جلوه های ویژه فیلم توسط کامیار شفیعی پور سپری می شود. 
»برف آخر« به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین عسگری و تهیه کنندگی 
حسن مصطفوی در شرایط سخت و سرد شمال کشور ساخته شده و نگاهی 
متفاوت به روزمرگی های یک دامپزشک دارد. امین حیایی، الدن مستوفی، 
مجید صالحی، نوشین مسعودیان، صادق ملک، امیر مشهدی عباس، 
امیرعباس رودگر صفاری و مهدی مهربان در این فیلم نقش آفرینی داشته اند. 

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

به همت تالشگران و متخصصان شــرکت فوالد مبارکه طراحی و تولید گرید 
ST52-FATIGUE مقاوم به خســتگی در این شــرکت با موفقیت انجام 
شد. مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر 
گفت: طراحی و تولید محصوالت جدید در راستای تکمیل سبد محصوالت در 
فوالد مبارکه صورت می گیرد. علیرضا مولوی زاده افزود: به منظور تامین نیاز 
حوزه های مختلف در مصارف داخلی فوالد مبارکه ونیز رفع نیاز مشــتریان، 
بررسی و امکان سنجی تولید گریدهای درخواســتی صورت می گیرد و پس 
از تعیین پارامترهای تولیدی و شرایط تســت و کنترل و اطمینان از عملکرد، 
ورق ها مورد مصرف قرار می گیرند. وی خاطرنشان کرد: گرید ST 52 مقاوم 
به خستگی از خارج از کشور تامین  و در برخی شــرایط به دلیل عدم امکان 
تامین، از گریــد ST 52 معمولی به جای آن اســتفاده می شــد که عملکرد 
مطلوب را نداشــت. در همین راســتا گرید فوق به منظور استفاده در قطعاتی 
که تحت تنش متناوب قــرار دارند، طراحی و تولید شــد. مدیر متالورژی و 
روش های تولید در ادامه از حمایت های معــاون بهره برداری و زحمات کلیه 
واحدهای درگیر در این پروژه شامل نواحی فوالدسازی، نورد گرم، آزمایشگاه 
و واحد فــروش و برنامه ریزی و ســایر واحدهای پشــتیبانی قدردانی کرد.  
کارشناس متالورژی شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص تولید این محصول 
جدید گفت: خســتگی یکی از خطرناک ترین انواع شکست در فلزات است. 
در خســتگی، فلز در تنش های پایین تر از تنش تســلیم شکسته می شود و 
ازاین رو پیش بینی زمان و شرایط تنشی تخریب قطعه بسیار مشکل است و 
می تواند با خسارت های زیاد و گاه فاجعه بار در صنعت همراه باشد. خستگی 
در فلزات هنگام وقوع تنش های متناوب رخ می دهد و شــامل ســه مرحله 
اســت. محمدجواد کرمی افزود: مرحله اول شــروع ترک است. بعد از یک 
تعداد سیکل مشخص ریزترک ها شروع به شکل گیری می کنند. ریزترک ها 
در نقاطی که تمرکز تنش بیشتر اســت، مانند لبه های تیز، سطوح خش دار و 
اطراف ناخالصی ها و حفرات تشکیل می شوند. تنش الزم برای تشکیل این 
ریزترک ها به مراتب کمتر از اســتحکام نهایی و اســتحکام تسلیم فلز است. 
مرحله دوم رشــد ریزترک ها در اثر ادامه تنش های سیکلی است و در نهایت 
مرحله سوم رشد ریزترک تا جایی که تمرکز تنش در نوک ترک باعث انتشار 

ترک و شکست قطعه شود. 
این کارشناس اظهار داشت: به منظور مشخص شدن استحکام خستگی فلزات 
نمونه هایی از آن ها با اشکال و ســایزهای مشخص تحت تنش های سیکلی 
قرار گرفته و تعداد سیکل الزم برای شکست قطعه در تنش های مختلف روی 
نموداری تحت عنوان نمودار SN ترسیم می شود. رییس تروپرسس شرکت 
فوالد مبارکه هم در خصوص طراحی و تولیــد این گرید گفت: پل ها، قطعات 
تعلیق اتومبیل، قالب های شکل دهی فلزات، ســرندها و قطعات با ارتعاش 
باال مثال هایی از اجزای در معرض خستگی به شمار می آیند. بابک شهریاری 
افزود: برای جلوگیری از شکست های ناشی از خستگی دو راه وجود دارد: اول 
باز طراحی قطعه شــامل حذف نقاط با تمرکز تنش باال و لبه های تیز و دوم با 
بهبود ریزساختار ماده به نحوی که مقاومت بیشتری در برابر شکل گیری و رشد 
ترک های خستگی داشته باشــد. وی اظهار داشت: در شرکت فوالد مبارکه با 
توجه به نیاز واحد احیای مســتقیم جهت افزایش طول عمر سرندهای این 
واحد، پروژه ST52- FATIGUE کلید خورد و با بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد با توجه به وجود بار سیکلی در سرندها، بحث خستگی و سایش 

وجود دارد. وی عنوان کرد: در این پروژه با طراحی آنالیز شــیمیایی و تغییر 
مکانیسم های استحکام بخشــی در واحد متالورژی و روش های تولید گرید 
جدیدی با تمرکز بر بهینه سازی شــکل رسوبات و کاهش میزان ناخالصی در 
واحد فوالدسازی و ریخته گری تولید شــد. سپس در واحد نورد گرم با هدف 
نورد در ناحیه عدم تبلور مجدد آستنیت و کاهش میزان باندینگ عملیات نورد 
صورت گرفت. پس از مورد پذیرش قرار گرفتن تست های خواص مکانیکی، 
نمونه هایی از این گرید و ST52 معمولی جهت انجام تســت های خستگی 
به یکی از آزمایشگاه های معتبر ارسال شــد. نمونه سازی مطابق با استاندارد 
ASTM E 466 انجام و تست در تنش های 350 و 400 مگاپاسکال بررسی 
شد. رییس تروپرســس خاطرنشان کرد: تعداد ســیکل الزم برای شکست 
ST52-Fat در تنش 350 مگاپاسکال بیش از چهاربرابر تعداد سیکل الزم 
برای شکســت ST52 معمولی بود. همچنین در تنش 400 مگاپاســکال، 
ST52-Fat استحکام حداقل دو برابر نسبت به ST52 معمولی نشان داد. 
رییس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز در این زمینه 
گفت: فرآیند فوالدسازی و ریخته گری مداوم نقش مهمی در موفقیت آمیز 
بودن تولید گرید مقاوم به خستگی ST52-FAT داشته است. محمدعلی 
شــفیعی افزود: ازجمله موارد مهم، کنترل میزان سولفور به عنوان یک عنصر 
ناخواسته در فوالد مذاب است که با رعایت رژیم شارژ مناسب در کوره قوس و 
سولفورزدایی در فرایند فوالدسازی این مهم حاصل شده است. از جمله نکات 
مهم دیگر در تولید این گرید کاهش میزان ناخالصی های غیرفلزی در تختال 
اســت که با اجرای دســتورالعمل های فوالد تمیز طی فرایندهای متالورژی 
ثانویه و ریخته گری مداوم، میزان این ناخالصی ها به حداقل رســیده است. 
وی تصریح کرد: تنظیم دقیق عنصر نیوبیوم در فوالد مذاب به عنوان یک عنصر 
کلیدی با توجه به محدود بودن رنج اســتاندارد آن و همچنین کنترل عیوب 
شکلی و ســاختاری تختال با توجه به حساســیت زیاد روی این محصول، 
ازجمله موارد مهم دیگر بوده کــه با تالش همکاران در ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم و واحدهای پشتیبانی کننده حاصل شده است. مهندس 
فرآیند ناحیه نورد گرم نیز در خصوص تولید این محصول جدید اظهار داشت: 
بر اساس اهداف مبتنی بر تولید این محصول جدید و در راستای تامین خواص 
ویژه به عنوان فوالد مقاوم به تنش های خستگی و شکست های ناشی از آن، 
ابتدا آنالیز و مشخصات فنی این محصول در گروه فنی ناحیه نورد گرم مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پس از شبیه سازی و اطمینان از امکان پذیری 
تولید آن، نسبت به تهیه دســتورالعمل و روش تولید با در نظر گرفتن تامین 

خواص مکانیکی مورد انتظار، اقدام شد. 
سید محمودمانی افزود: در ادامه تولید محصول با ابعاد 1250* 8 میلی متر 
در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این محصول با رعایت الزاماتی نظیر چگونگی 
تامین پروفیل دما در طول خط نورد گرم، نیروهای قفســه های نورد مطابق 
مشخصات فنی و سایر پارامترهای فرآیندی، در سایه تالش و تجربه همکاران 
نورد گرم با موفقیت در خط نــورد گرم فوالد مبارکه تولید شــد. در این رابطه 
تست های نهایی محصول تولیدشده، تامین خواص مکانیکی مورد انتظار را 
نیز به خوبی  تایید کردند.  وی تاکید کرد: در حال حاضر با تولید موفقیت آمیز 
این محصول و دریافت نتایج ویژگی های مورد انتظار مشتریان، واحد نورد گرم 
این امکان را دارد که سایر سفارشــات حاوی این نوع محصول را در تناژهای 

متناسب دریافت، برنامه ریزی و تولید کند.

تاریخچه احداث و بهره  برداری اولین راه آهــن در ایران به دوره قاجار، در 
سال 1227 و از شهر رشت به بندر پیربازار بر می گردد که بقایای این مسیر 
هنوز وجود دارد. در سال 1265 خورشیدی نیز خط راه آهن محمودآباد به 
آمل احداث شد که قرار بود تا تهران ادامه یابد، اما به دلیل کارشکنی های 
انجام گرفته توســط بلژیکی ها، خطوط آن برچیده شــد و پروژه شکست 
خورد. پس از آن و در دوره ناصرالدین شاه قاجار قراردادی با روسیه امضا 
شــد و طی این پیمان نامه، ایران به مدت 2 دوره 10 ساله حق ساخت راه 
آهن را از دســت داد. در ســال های بعد، خطوط راه آهن مختلفی توسط 
روسیه و انگلیس در ایران ساخته شد که بیشــتر جنبه نظامی داشتند و 
پس از خارج شدن کشور های مذکور، از این خطوط در راه آهن سراسری 
ایران استفاده شد. ســرانجام در زمان حکومت رضاخان و در سال 1306، 
قرارداد نقشه برداری به منظور گســترش خطوط راه آهن بسته شد. این 
طرح با اســتفاده از ریل های وارداتــی و با کمک کشــور های خارجی به 
خصوص آلمان آغاز و در سال 1317 به صورت رسمی افتتاح شد. امروزه 
کشــور ایران دارای حدود 14 هزار کیلومتر شبکه راه آهن استاندارد است 
که در سال های اخیر شرکت های ایرانی به خصوص ذوب  آهن اصفهان، 

سهم بزرگی در خودکفایی تولید ریل داشته اند.
احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان در ســال 1346 توســط مهندســین 
شوروی کلید خورد و در ســال 1350 با استفاده از واحد کک سازی و کوره 
بلند شــماره 1، به تولید چدن پرداخت.پس از آن، رفته رفته و با گسترش 
این کارخانه، به تعــداد کوره بلندها و واحدهای مختلــف کارخانه افزوده 
شد و مجموعه ذوب آهن اصفهان را به مهم ترین تولید کننده شمش های 
فوالدی و برخی از مقاطع آهنی نظیر تیرآهن و میلگرد تبدیل کرد.کارخانه 
ذوب آهن اصفهان عالوه بر واحدهای ذوب و شمش ریزی با استفاده از 
کوره بلند و خطوط تولید متعدد خــود، در چندین واحد مختلف، اقدام به 

تولید مقاطع آهنی کرده است.

ذوب آهن، پرچم دار ریل ملی
همانطور که در باال اشاره شد، ایران در زمینه صنایع حمل و نقل و ریلی در 
طی 150 سال گذشته جزو کشورهای وابسته به حساب می آمد و به دلیل 
کمبود تولیدات استاندارد داخلی، مجبور به واگذاری پروژه به کشور های 
خارجی و یا واردات محصوالت می شد. امروزه با گسترش صنعت حمل و 
نقل و افزایش پروژه های ریلی نقش شرکت های داخلی در زمینه برطرف 
کردن نیاز های کشور بسیار حائز اهمیت شــده است. نتیجه این تحوالت 
این است که فرآیند بومی سازی محصوالت وارداتی باید شتاب بیشتری 
نسبت به گذشــته پیدا کند. اگر ایران در زمینه ساخت ریل های استاندارد 
خودکفا شــود، نه تنها منجر به صرفه جویی اقتصــادی و رفع دغدغه های 
تامین ریل خواهد شد  بلکه مانع خارج شدن ارز از کشور شده و وابستگی 

به کشور های صادر کننده این محصول را نیز کاهش می دهد.

تاثیرات صنعت حمل و نقل ریلی بر اقتصاد
از جمله مهم ترین عوامل رشــد و توســعه صنایع گردشگری، کشاورزی، 
تولیدی و …. هر کشور، بهبود زیرساخت های حمل و نقل است. با توجه 
به گســتردگی و پهناور بودن ایران و همچنین مزیت های مختلفی مانند 

کاهش آلودگی های زیست محیطی، ارزان بودن نسبت به سایر روش های 
انتقال، توانایی انتقال حجم زیادی از بار، ایمنی باال و ...، لزوم توســعه و 
گسترش حمل و نقل ریلی کامال مشخص بوده و نیاز است تا نگاه ویژه ای 
به آن شود. بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و تا افق 1404، سهم حمل 
و نقل ریلی برون  شــهری در جابه جایی کاال باید از 10 به 30 درصد از کل 
حمل و نقل کشور افزایش پیدا کند. طبق برآورد های صورت گرفته در این 
چشــم انداز، پیش بینی دولت جهت حمل بار توســط شبکه ریلی حدود 
202 میلیون تن می باشد که سهم مواد معدنی و فوالدی از این مقدار 102 
میلیون تن است. همچنین در این سند طول خطوط ریلی کشور 25 هزار 
کیلومتر برآورد شده اســت که در حال حاضر طول کل شبکه ریلی کشور 
چیزی در حدود 14 هزار کیلومتر است.  برای دستیابی به هدف های تعیین 
شده در این چشــم انداز نیاز اســت تا ضعف های موجود در این صنعت 
شناسایی شده و اقدامات مناسبی در خصوص برطرف کردن آن ها انجام 
گیرد. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشــاره کرد: بازسازی و 
تجهیز خطوط ریلی به منظور برطرف کردن پایین بودن ســرعت حرکت و 
رقابتی کردن آن در برابر حمل و نقل جاده ای، افزایش ظرفیت شــبکه با 
استفاده از دو خطی کردن شبکه ریلی و تاسیس ایستگاه های جدید، باال 
بردن ظرفیت واگن های باری،  باال بردن سرعت و هماهنگی بیشتر در سه 
بخش بارگیری که توسط کارخانجات انجام می شود، بخش حمل بار که 
مربوط به شرکت راه آهن است و بخش تخلیه که به شرکت های فوالدی 
یا گمرکات مربوط می شــود. با توجه به موارد گفته شده، می توان اذعان 
داشت که اهمیت دادن به صنعت حمل و نقل ریلی و گسترش آن، رابطه 

مستقیمی با افزایش رونق اقتصادی کشور خواهد داشت.

نقش شــرکت ذوب آهــن اصفهان در جهــت برطرف کــردن نیاز های
 ریلی کشور

از جمله شــرکت های مهم در زمینه تولید محصوالت ریلی، شرکت ذوب 
آهن اصفهان اســت که اخیرا نیز در کارگاه نورد 650 یا همان کارگاه تولید 
ریل ملی، توانست ریل 54E1  مطابق با استاندارد EN-13674-1 را تولید 
کند و با گسترش سبد ریلی کشور، کشور را از واردات اکثر محصوالت ریلی 
بی نیاز کند. این ریل برای مترو شــهر تهران تولید شده و در کنار ریل های  
60E1 و U33 برای خطوط راه آهن، ریل  S49 برای متروی بهارســتان، 
ریل R18 برای معادن و ریل زبانه ســوزن توانســته اســت بسیاری از 
نیاز های کشور را برطرف کند. شــرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1372 با 
انجام مطالعات و اقدامات الزم جهت تولید ریل های مورد نیاز کشور، این 
فرآیند را آغاز کرد و پس از آن با تجهیز کــردن تدریجی کارخانه و خطوط 
تولیدی خود و همچنین اســتفاده از مشاورین اروپایی به منظور افزایش 
بهره وری، در ســال 13۹5 آمادگی خود را برای تامین بسیاری از نیاز های 
ریلی کشــور اعالم کرد. امروزه این کارخانه با تولید محصوالت با کیفیت و 
رعایت استاندارد های الزم، نه تنها کشــور را از واردات اکثر ریل ها بی  نیاز 
کرده ، بلکه پس از رفع احتیاجات کشور، در تالش است تا محصوالت خود 
را به کشور های همسایه نیز صادر کند. کارخانه ذوب آهن اعالم کرده که در 
این راستا برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته و قراردادی نیز با کشور 

افغانستان بسته شده است.

ذوب آهن اصفهان، منجی صنعت حمل و نقل ریلی کشورفوالد مباركه گرید ST52-FATIGUE مقاوم به خستگی را طراحی و تولید كرد
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